
مناظره مرده!

گزارش قدس در آستانه انتخابات رياست جمهورى 

12 مطالبه توليد كنندگان از دولت دوازدهم

 ... تــا انتخابــات  در روزگارى كه هر 
هفته چيزى شبيه به مناظرات جدى بين 
فوتباليست ها و هنرمندان در برنامه «90» 

و «هفت» به صورت زنده از ســيما پخش 
مى شود، اما در تصميمى عجيب از سوى 
كميته تبليغات ســتاد انتخابات كشــور، 

تصميم بر آن شــد تا مناظرات به صورت 
ضبط شــده، پخش  شود.  انتشار اين خبر 
خيلى هــا را به تعجب واداشــت چرا كه 

بيشتر مردم در انتظار تماشاى زنده و واقعى 
كنش ها و واكنش هاى نامزدهاى انتخاباتى 

بودند تا آنجا كه...

 ............ صفحه 7

 وقتى به نامزدهاى رياست جمهورى به اندازه فوتباليست ها و هنرمندان اعتماد نمى شود 

در سى وچهارمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم عنوان شد

قرآن در عصر هجوم به ارزش ها 
نجات بخش است

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى:

مسكن  1050 زوج جوان 
تا 18 ماه آينده تحويل مى شود

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 4
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يـــادداشــت  روز
على نادرى

شايد يكى از خبرهايى كه هميشه در ماه هاى اخير موضوع بحث رسانه ها بود، كم 
حوصلگى برخى مسئوالن در مواجهه با پرسش هاى خبرنگاران و مطالبات مردمى 
بود، موضوعى كه در برخى موارد حتى به برخورد فيزيكى با خبرنگاران يا برخى 
بخشداران و فرمانداران از سوى مقام هاى عالى رتبه دولتى نيز منجر شد. ريشه اين 

كم حوصلگى چيست؟ اصل موضوع بر مى گردد به ...

بايد جوان هاى عاشق خدمت به مردم را وارد كار كرد 

داليل ناكامى دولت
در وعده هاى اقتصادى

جيب خالى آموزش و پرورش
و شعار انتخاب معلم نمونه!

فروش خاك در جزيره هرمز
غيرقابل انكار است

2 9 9

 

«فرهنگ» همچنان نيازمند انقالب است
 فرهنگ و هنر  شوراى عالى انقالب فرهنگى صفحات ويژه سالروز اعالم انقالب فرهنگى

يكى از نهادهايى است كه پس از انقالب اسالمى 
با فرمان امام خمينى(ره) تشكيل شد. گسترش 
نفوذ فرهنگ اسالمى در شئون جامعه، تقويت 

انقالب فرهنگى و اعتالى فرهنگ عمومى و نيز 
تزكيه محيط هاى علمــى و فرهنگى از جمله 
اهداف اين شوراســت. در اين باره گفت وگويى 

 ............ صفحه 10 و 11با ...

كارشناسان اقتصادى در گفتگو با قدس تشريح كردند قدس گزارش مى دهد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست:

:امام على
كسى كه به 
نعمت هاى 

جاودان آخرت 
راغب باشد، به 

اندِك دنيا قناعت 
مى ورزد.
 غررالحكم
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يادداشت روز

على نادرى 
روزنامه نگار

آيت اهللا موحدى كرمانى در نمازجمعه تهران:آيت اهللا علم الهدى با اشاره به جنگ نا برابر فرهنگى و اقتصادى:
مناظره هاى انتخاباتى بايد زنده پخش شودمدير اجرايى بايد معيشت و زندگى مردم را حفظ كند

مرضيه رضايــى: آيت اهللا ســيد احمد 
علم الهدى گفت: اگرچه در قانون اساســى 
شرايط رئيس جمهور به طور دقيق توصيف 
شده اما شــرايط كسى كه قرار است نامزد 
شــود را نيز مجلس و شوراى نگهبان بايد 

مشخص كند.
امام جمعه مشهد مقدس در خطبه هاى نماز 
جمعه با اشاره به اينكه در يك موقعيت خاص 
انتخاباتى هستيم، خاطرنشان كرد: ايران يك 
كشور عادى نيست بلكه يك الگوست، چنان 
كه ما دكترين سياســى واليــت را در برابر 
دكترين ليبرال دموكراسى كه دنيا را خسته و 
متنفر كرده و محصولى جز جنگ و خونريزى 

نداشته است، ارائه كرده ايم.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى ادامه 
داد: نظام ما ســه خصوصيت ديگر هم دارد 
كه مدير اجرايى انتخابــى مردم بايد در اين 
ســه خصوصيت نقش آفرين باشــد، اولين 
خصوصيت اينكه اين نظام نه در نتيجه موازنه 
قدرت و نه به وســيله كودتــاى نظامى ضد 
شاهنشاهى بلكه بر اساس تز عاشورايى سيد 
الشهدا و به خاك و خون غلتيدن ده ها انسان 

در مقابل دشمن ايجاد شد.
امام جمعه مشهد مقدس افزود: خصيصه دوم 
اين اســت كه يك جنگ نابرابر ميان دنياى 
كفر با اســالم روى كره زمين شــروع شده 
است و بزرگ ترين سد راه توسعه استكبارى، 
سنت رسول اهللا و قرآن و انتظار فرج است كه 

مى خواهند اين را براندازى كنند.
آيت اهللا علم الهدى با اشاره به اينكه خاكريز 
نخســت اين جبهه، نظام جمهورى اسالمى 
اســت كه مقابل كفر جهانى ايستاده است، 

تأكيد كرد: مدير اجرايى بايد مديرى باشد كه 
بتواند معيشت مردم و زندگى مردم و اقتصاد 
مردم را در جبهه حفــظ كند، چرا كه نظام 
ما در يك جنگ نابرابر فرهنگى و رسانه اى و 

اقتصادى قرار گرفته است.
نماينده ولــى فقيه در خراســان رضوى در 
توضيح سومين خصوصيت اين نظام، گفت: 
در شرايط آرامى نيستيم وانقالب ما هنوز تمام 
نشده بلكه رو به جلو و در حال حركت است، 
شــروع اصلى انقالب و پيــروزى اوليه روزى 
است كه صدا از كنار ديوار كعبه بلند شود و 
امام زمان(عج) ظهور كند انقالب بايد پرقدرت 
و پويا جلو برود و در اين مسير مدير اجرايى 

بايد نظام را حفظ كند.
امام جمعه مشــهد مقدس با بيان اينكه 38 
ســال از اين انقالب مى گذرد اما هنوز قانونى 
براى ثبت نام رياست جمهورى مشخص نشده 
اســت، گفت: آيا بــراى مديريت يك چنين 
نظامى بايد بيش از هزار نفر بيايند و بخواهند 
مدير نظام شوند؟ قانون انتخابات بايد بررسى 
و اصالح گردد؛ زيرا اگرچه در قانون اساســى 
شــرايط رئيس جمهور به طوردقيق توصيف 
شــده اما شرايط كسى را كه قرار است نامزد 
شود قانون انتخابات مجلس و شوراى نگهبان 

بايد مشخص كند.

فارس: خطيب موقت نماز جمعه تهران با بيان 
اينكه مناظره هــاى انتخاباتى بايد زنده پخش 
شود، گفت: مناظرات زنده انتخاباتى مى تواند به 
بصيرت افزايى مردم براى انتخاب نامزد اصلح 

كمك كند.
آيــت اهللا محمدعلــى موحــدى كرمانى در 
خطبه هــاى نماز جمعه تهران بــا قدردانى از 
نيروهاى مسلح و امنيتى كشور به مناسبت روز 
ارتش و سالروز تأسيس سپاه پاسداران گفت: 
امروز ما در كشــور امنيت خوبى داريم كه اين 
مســئله را بايد با در نظر گرفتن شرايط ناامن 
منطقه و كشورهاى اطراف خودمان ببينيم و 
همين جا از خداوند مى خواهم كه اين عزيزان 
نظامــى و امنيتى را ُمزد فــراوان عنايت كند. 
آيت اهللا موحدى كرمانى در خصوص مســئله 
حج اظهارداشت: مسئوالن حج مى كوشند كه 
امســال حجاج ايرانى را به مناسك حج اعزام 
كنند كه جاى تشكر دارد اما بايد به آن ها بگويم 
كه به وعده هاى آل سعود اطمينان نكنيد؛ اگر 
آن ها وعده اى دادند كه «امنيت حجاج ايرانى 
را تضمين مى كنيم»، نبايــد به اين جمالت 
آن ها خوش بين باشــيم؛ زيرا هنوز آالم فاجعه 
منا را داريم و زخم هاى آن در دل ما التيام پيدا 

نكرده است.
وى با بيان اينكه رژيم ســعودى بايد تضمين 
دهد كه اگر كوچك ترين تهديدى عليه حجاج 
ايرانى پديد آمد، پاســخگو باشــند، تصريح 
كرد: شــما مسئوالن هم بايد امنيت حجاج را 
صددرصد تضمين بدهيد؛ زيرا حجاج ايرانى به 
شما مسئوالن اطمينان مى كنند و همان طور 
كه مى دانيد اگر امنيت در سفر حج نباشد، اين 

سفر واجب نيست.

خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشــاره به 
فضاى انتخاباتى كشــور گفت: مردم بكوشند 
به طور گســترده اى پــاى صندوق ها حاضر 
شــوند و نظام را تقويت كنند. بكوشيد و دقت 
كنيد، نامزد اصلح را بشناسيد، نكات مثبت و 
منفى نامزدها را لحاظ كنيد و گول چهار كلمه 
تبليغاتى آن ها را نخوريد، زيرا بيشــتر نامزدها 
سعى مى كنند در تبليغات از خودشان تعريف 
كنند.عضو مجلس خبــرگان رهبرى تصريح 
كرد: شما بايد واقعيات را تشخيص دهيد و اگر 
چنين نشود، جايز نيست كه بدون تشخيص 
رأى دهيد؛ بنابراين دقت و همت الزم را براى 
شناخت نامزد اصلح و رشد سياسى خود نشان 
دهيد.وى با اشــاره به بحث برگزارى مناظرات 
انتخاباتــى به صورت زنده و يــا غير زنده آن 
گفت: اينكه گفته مى شود مناظرات به صورت 
زنده باشــد يا نه كه البته همچنان اين بحث 
جارى اســت، به نظر من بايد اين مناظرات به 
صورت زنده برگزار شود. مگر غير اين است كه 
مى گوييم مردم بايد بصيرت داشته باشند؛ يكى 
از راه هاى بصيرت همين است كه مردم بتوانند 
به طور زنده ببينند كه آيا فرد نامزد شده براى 
انتخابــات مدير و مدبر اســت يا نه و اينكه به 
طور زنده ببينند كه افراد نامزد شــده، چگونه 
صحبت مى كنند و نقاط مثبت و منفى آن ها 

را تشخيص دهند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سردار سليمانى جزو 100 شخصيت تأثيرگذار مجله تايم   مهر: مجله آمريكايى تايم نام سردار قاسم سليمانى را در فهرست 100 شخصيت  اثرگذار جهان قرار داده است.مجله آمريكايى تايم 
به شيوه هر ساله خود فهرستى از شخصيت هاى اثرگذار جهان منتشر كرد. در اين فهرست 100 نفره  نام سردار«قاسم سليمانى» فرمانده نيروى قدس سپاه پاسداران ايران به چشم مى خورد. تايم با اشاره 

به اينكه سردار سليمانى مسئول صدور انقالب ايران است، اعالم كرد: وى در زمان حمله داعش به عراق گروهى را براى دفاع از بغداد تشكيل داد. 

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

ادامه ركود در  رضاطلبى    اقتصاد/   
بخشــى از اقتصاد معضلى قديمى است 
كه در ســايه  برخى غلفت ها با تعطيلى 
بســيارى از شــركت ها  هر روز بيش از 

پيش نمايان مى شود. 
بنابر اظهارنظر كارشناســان ناهماهنگى 
تيم اقتصــادى دولــت و اعتماد بيش 
از حــد دولت به غــرب دو عامل اصلى 
تحقق نيافتــن وعده هاى دولت يازدهم 

بوده است. 

 ناهماهنگى تيم اقتصادى
دراين بــاره يك كارشــناس اقتصادى 
اقتصادى دولت  مى گويد: متأسفانه تيم 
خاصى  ناهماهنگى  يك  از 
برخوردار است و اين سبب 
برطرف  در  دولت  كه  شده 
كــردن مســائل اقتصادى 

دچار تعلل شود. 
به  دكتر حســين احمدى 
ما  اقتصاد  مى افزايد:  قدس 
محصولى  تك  اقتصاد  يك 
اســت و عمــده اقتصاد ما 
بر پايه نفــت مى چرخد و 
جلوگيرى از خام فروشــى 
نفــت يكــى از  عوامــل 
تأثيرگــذار در رفــع ركود 
اقتصادى است كه با وجود 
آماده  سرمايه گذاران  آنكه 
ســرمايه گذارى در عرصه پتروشــيمى 
هســتند، اما دولت با آن هــا همكارى 
نمى كند و نفــت را همچنان خام صادر 

مى كند.
وى تصريح مى كند: مهم ترين مشــكل 
كشــور عدم چارچوب بنــدى صحيح و 
كار اصولــى در زمينه اقتصاد اســت. ما 
تــا اقتصاد رقابتى را در كشــور اجرايى 
نكنيم، نمى توانيم از اين بن بســت هاى 
اقتصادى كه در كشــور به وجود آمده 
است، خارج شــويم. قرص هاى مسكنى 
مثل برداشت از صندوق توسعه ملى درد 

اقتصاد را تسكين نمى دهد.

 دولت در عمل ضعيف است
يك نماينده مجلس شــوراى اسالمى نيز 
مى گويد: دولت وعده هــاى خوبى داد ولى 
در عرصــه عمــل ضعيف اســت، راه حل 
دولت براى حل مشــكالت اقتصادى، نگاه 
بــه بيرون و اميد به رفع تحريم ها بود، اما با 
بدعهدى غربى ها و اعتماد بيش از حد دولت 
با شكســت مواجه شــد. دكتر رضا شيران 
خراسانى مى افزايد: شفافيت نداشتن دولت 
در زمينه مسكن يكى ديگر از عواملى است 
كه باعث تعلل در اقتصاد كشور شد، از طرفى 
دولت تمام تالش خود در اين چند سال را 
بر كنترل تورم گذاشت و نسبت به موضوع 
ركود بى توجهى كــرد. تورم و ركود دو لبه 
تيزى هستند كه غافل شدن از هركدام آن ها  
آســيب هاى جدى را به اقتصاد كشور وارد 
مى كند و متأســفانه دولــت دچار همين 
غفلت شد. وى با اشــاره به اينكه مواردى 
همچون ماليات ســنگين بر صنايع باعث 
شــد كه توليد به رونق چندانى دست پيدا 
نكند، اظهارداشت: نسبت جمعيت غيرفعال 
به جمعيت فعال كشور بسيار باالست و در 

سال هاى گذشته بسيار رشد داشته است كه 
عدم واگذارى برخى پروژه ها وفعاليت هاى 
كشور به نيروهاى داخلى يكى از داليل آن 
اســت، در حالى كه يكى از تأكيدات مكرر 
رهبــر معظم انقالب به دســت اندركاران و 
مســئوالن نظام توجه به اقتصاد مقاومتى 
اســت و اين مهم هم راهكارى جز تكيه بر 

توان داخلى ندارد.
وى تأكيد مى كند: از طرفى عدم باور و اتكا به 
توان توليدات ملى  و گشودن دروازه واردات 
كاالهاى مشابه توليدات داخلى  در شرايطى  
كه كشور نياز جدى به توسعه اشتغال دارد، 
جاى تأمل دارد.شيران خراسانى مى افزايد: 
بزرگ ترين نقطه ضعف در عملياتى نشدن 
برنامه هاى اقتصادى دولت، عدم توجه در به 
كارگيرى نيروهاى جوان و با انگيزه بخصوص 
در  اليه هــاى ميانى و پايين دســتى و در 
نتيجه نداشتن عملكرد مناسب و خروجى 
كافى بود، در حقيقت دولتمردان كم حوصله 
و بى انگيزه  به جاى حل مشكالت بنيادين و 
ارائه راهكارهاى اجرايى، بيشتر به دنبال بهانه 

آوردن و آمارسازى هستند.

  افزايش صددرصدى نقدينگى
يــك كارشــناس مســائل بانكــى نيز 
مى گويــد: از زمانى كه دولــت يازدهم 
ســكان امــور را در دســت گرفت، رقم 
نقدينگى بيــش از 100 درصد افزايش 
يافته است و به سطح خطرناكى رسيده 
افزايش  نقدينگى خطر  افزايش  اســت، 
نرخ تورم را در آينده گوشــزد مى كند. 
نقدينگى ضعف هايى  دولت در مديريت 
دارد و افزايش نقدينگى مى تواند تبعات 
اقتصادى زيادى داشــته باشد، تا جايى 
كه كارشناســان اقتصادى از نقدينگى با 
عنوان بمب ساعتى در اقتصاد ايران ياد 
مى كنند.جواد حسينى مى افزايد: دولت در 
زمينه بانكدارى نيز توفيق چندانى نداشت 
و با حذف برخى مؤسسات به داليلى نظير 
غير مجاز بودن عمالً رقابت را در اين حوزه 
از بيــن برد و بانك هــاى دولتى به جاى 
كمك به حوزه صنعت و ارائه تسهيالت به 
آن ها عمــالً خود به بنگاه دارى پرداختند 
كه افزايش چشمگير بدهى بانك ها به بانك 

مركزى تأييدى  براين موضوع است.

كارشناسان اقتصادى در گفتگو با قدس تشريح كردند 

داليل ناكامى دولت در وعده هاى اقتصادى

 بايد منابع پولى تبليغات نامزدها شفاف شود و در تلويزيون چند بار به مردم 
گفته شود تا يكى از بيت المال خرج نكند. 9100007635

  از شــنيدن خبر بيكارى آقاى دانشــمندى پدر پنج قلوهاى مشهدى متأثر 
شــدم، كاش ايشان و امثال ايشان كه فرزندان ســه قلو به باال دارند، وابستگان 
دولت يا آقازاده بودند، چون بى دردســر مشــكل بيكارى شان حل مى شد يا از 
محل تبصره 19 و اختيارات دولتمردان كمك هاى بالعوض ميليونى مى گرفتند. 

9150003764
  حضرت آقا در ســال 92 فرمودند، بدون تحقق خواســت مردم خيمه نظام 
اسالمى سر پا نمى شــود. كدام رئيس جمهور بخصوص آقاى روحانى به بيانات 
مقام معظم رهبرى توجه كامل كردند تا خواســت مــردم كه به خاطر آن پاى 
صندوق هاى رأى آمده بودند، تحقق پيدا كند؟ هر رئيس جمهورى آمد متأسفانه 
به سليقه خود و اطرافيانش هر طور دلشان خواست، عمل كردند. بخصوص اين 

دولت! 9350007054
  (به مردم دروغ نگوييد) همين چند روز پيش اعالم كردند حقوق زير 2 ميليون 
به 2700 مى رسد، پنجشنبه نوشتيد دريافتى زير21 ميليون تغيير دارد، يعنى 

كركره را پايين كشيدند. 9390003589
  در جواب شخصى كه گفته آقاى قاليباف تشنه قدرت است نه تشنه خدمت 
بايد گفت ايشــان مرد كار و عمل است نه حرف و وعده هاى دروغين. بهتر است 
سابقه ايشان را از زمان جنگ تا حاال خوب مطالعه كنند، بعد درباره ايشان نظر 

بدهند. 9150000233
  يك گاليه دارم از اين دولت. اين قدر كه به فكر كميته امدادى ها و بهزيستى ها 
هســتيد كمى هم به فكر ما بدبخت بيچاره ها باشــيد كه فقط با يارانه زندگى 

مى كنيم! با پسر سرباز هيچ كس به فكر ما نيست. 9350002042
  از يك طرف، هواخواهان دولت، فريادشان بلند است كه رقيب خطرناك دولت، 
عملكرد اوست، از آن طرف، بعضى مدعيان رفاقت، سر و صدا مى كنند كه برنامه 
رقبا تخريب دولت اســت. آيا اين چند سال اين طور به دولت مشورت دادند كه 

ركود، پوست ملت را كنده  است. 9190008895
  بعضى از دلسوزان و متدينان معتقدند، شيوه جانبدارانه انعكاس مطالب بويژه 
اخبار در صدا و سيما و بويژه شبكه خبر، طرف مقابل را در موضع مظلوميت قرار 

مى دهد! 9350009020  
  آقاى جهانگيرى با جوانان با تجربه هم مشورت كنيد، سن را كه عيان است، 

حاشا مى كنيد، واى به بقيه مسائل مثل كليد و 100 روز!9150002864
  نمى دانم بايد چى بگويم درباره بازرسى بدنى از خانم هاى ايرانى در گرجستان! 
باور كنيد من ديوانه مى شوم وقتى به آن فكر مى كنم، مسئوالن عزيز را نمى دانم. 

9150007841
  با توجه به معطلى صدور اسناد اراضى ملى آيا مجلس نمى تواند ثبت و سند 

آن ها را رايگان كند؟ يا دست هاى پشت پرده مانع مى شوند؟ 9150004483
  هيچ كدام از دولت هاى قبل گلى به ســر ما نزدند! هنوز گرانى دارو، ســوانح 
هواپيمايى، مشــكالت بيكارى، عمل جراحى، هدفمندى يارانه ها و غيره يادمان 
نرفته! صف هاى طوالنى براى برنج هندى كيسه اى 12هزار تومانى كه يكدفعه سر 
از 50 تومان درآورد و غيره! انصاف چيز خوبى است هر چند خودم منتقد دولت 

هستم. 9360009355
  تمامــى افرادى كــه درقضيه توافق هســته اى برجام نقش داشــتند بايد 

ممنوع الخروج شوند تا به اعمالشان رسيدگى شود. 9150004415
  بعضى خبرها را كه مى خوانيم شك مى كنيم كه بعضى از اين مسئوالن، ايرانى 
باشند! هواى آلوده، خشكســالى و حقوق  نجومى به كنار، التماس براى واردات 

بيشتر روغن پالم را كجاى دلمان بگذاريم! 9330004252
  وزيرخارجه كشــورمان به همراه ترامپ و تروريست هاى تكفيرى به اردوغان 

كودك كش به خاطر همه پرسى در تركيه تبريك گفتند! 9160003247
  آقاى جهانگيرى! توزيع سهام عدالت يك روز بود نه 60 يا 70 روز! هفته دولت 
و دهه فجر را گذاشته ايد و اكنون در روزهاى آخر دولت، طرح هايى را كه شايد 4 
سال ديگر تمام شود، افتتاح مى كنيد يا طرح هايى را كه 4 سال پيش افتتاح شده، 

افتتاح مى كنيد! 9150002864

بايد جوان هاى عاشق خدمت 
به مردم را وارد كار كرد 

شايد يكى از خبرهايى كه هميشه در ماه هاى 
اخير موضوع بحث رسانه ها بود، كم حوصلگى 
برخى مســئوالن در مواجهه با پرســش هاى 
خبرنــگاران و مطالبات مردمى بود، موضوعى 
كه در برخى موارد حتى به برخورد فيزيكى با 
خبرنگاران يا برخى بخشداران و فرمانداران از 
سوى مقام هاى عالى رتبه دولتى نيز منجر شد.
ريشه اين كم حوصلگى چيست؟ اصل موضوع 
بر مى گردد به نگاهى كه يك مسئول مى تواند 
به صندلى مسئوليت و پست و مقامى كه در 

آن قرار گرفته است، داشته باشد.
وقتى كه نگاه شما به صندلى مسئوليت تان، 
جايگاهى مقدس باشــد كه به واســطه آن 
فرصت و توفيق خدمت به مردم كشــورتان 
را كســب كرده ايد، براى مغتنم شمردن اين 
فرصت ســر از پا نخواهيد شــناخت. شبانه 
روز در تكاپو خواهيد بود، جلســات بررسى 
مشكالت و مسائل را مجدانه برگزار و پيگيرى 
خواهيد كرد و با نگاهى نگران، به دنبال يافتن 

راه حل مشكالت مردم خواهيد بود.
اگر چنين عملكرد اجرايى در جامعه تحقق 
پيــدا كند، ديگر نياز نخواهــد بود كه براى 
سركشــى به يك منطقه ســيل زده يا يك 
منطقه مورد هجوم ريزگردها، در شبكه هاى 
اجتماعى كمپين برگزار شــود، فقط كافى 
است مطلع شــويد برخى از مردم كشورتان 
دچار مشكل شــده اند، ســر از پا نخواهيد 
شناخت و پيش از هر نيروى امدادى خود را 
به مدد و يارى  آن ها خواهيد رسانيد و حتى 
تصور اينكه  بخشــى از مردم كشورتان مثًال 
براى چند روز از هر امكاناتى محروم هستند 
براى تان سخت و غير قابل تحمل خواهد بود.
در اين شيوه اجرايى، هر چه مدير يا مسئولى 
جوان تر باشــد، بهتر و بيشتر مى تواند براى 
خدمت به مردمش دوندگى و تالش كند، زيرا  
پر انرژى است و از گزينه هاى  آسان اقدامات 

بزرگى را براى مردمش انجام خواهد داد.
در اين نــگاه ديگر مدير، منفعــت، رانت و 
موهبتــى را براى خــود نمى  خواهد، هرچه 
هســت را براى مردمــش مى خواهد و براى 

آن ها از جان و دل مايه مى گذارد.
حاال ايــن را بگذاريــد در مقابل نگاهى كه 
صندلى، پســت و مقام را يك جايگاه براى 
«رياست» و «اميرى» مى بيند. ديگر هر چه  
با اين خواست ملوكانه به تقابل بپردازد، براى 
او طعم تلخ خواهد داد. مى خواهد مطالبه حل 
مشكلى باشد از جانب يك مسافر هواپيما در 
فرودگاه يك شــهر مذهبى  يا مطالبه حل 
مشكل مسكن يك متقاضى مسكن مهر در 
شــهر پرند پس از چند ســال معطلى و بى 
خانگى يا مطالبه يك فرماندار از مقام باالتر 

براى تأسيس بيمارستان در شهر محرومش.
 بــه دليل آنكه نمى تواند بــا مردم و جامعه 
ارتباط مناســبى برقرار كند، اين ها مى شود 
مايه بدخلقى و عصبانى شدن شخصى كه با 
اين نگاه، پست و مقامى را در اختيار گرفته 
است. حاال فرض كنيد در اين نگاه، مديرى 
كــه صندليش را صندلى اميرى و رياســت 
مى بيند، سن و سالى هم داشته باشد و ديگر 
آن حــس و حال وقت گذاشــتن و زحمت 
كشيدن را نداشته باشد و به دليل آنكه پير 
و خسته اســت، اهل ريسك نيز نمى باشد و 
با زبان نامناســب و تحكم و بى ادبى با مردم 
صحبت مى كند، شرايط مى شود آنكه چهار 
ســالى از دوره مســئوليتش بگذرد و هيچ 

ثمره اى براى مردم كشور نداشته باشد.
باليى كــه اين نگاه رياســتى، اميرانه و بى 
انگيزگى، خســتگى و پيرى بر امور مردم و 
كشور مى آورد، شايد ســال هاى سال قابل 
جبران نباشد. بايد فكرى كرد، بايد جوان هاى 
عاشق خدمت به مردم را وارد كار كرد، شايد 
جبران اين نگاه رياستى  وملوكانه را زودتر و 

سريع تر براى كشور انجام دهند.
خبر

صداى مردم   

بين الملل

بشار اسد:
النصره عامل كشتار اهالى «فوعه» و «كفريا» است

پايگاه لبنانى النشــره: رئيس جمهور ســوريه اعالم كرد: گروه تروريستىـ  
تكفيــرى «جبهه النصره» عامل كشــتار اخير اهالى فوعــه و كفريا در منطقه 
«الراشدين» حلب بوده است.«بشار اسد» گفت: گروه تروريستى جبهه النصره از 
توافق اخير براى مبادله اسرا ناراضى بود و به همين دليل اهالى فوعه و كفريا را در 

الراشدين حلب به خاك و خون كشيد.

وزير خارجه روسيه:
ايران شرايط عضويت در سازمان شانگهاى را دارد

ايسنا:وزيرخارجه روسيه با بيان اينكه ايران معيارهاى عضويت در سازمان 
همكارى شــانگهاى را دارد، گفــت: اميدواريم روند پيوســتن ايران به اين 
ســازمان در ماه ژوئن آغاز شــود.به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، سرگئى 
الوروف ديروز پس از ديدار وزيران خارجه سازمان همكارى شانگهاى گفت: 
مسكو اميدوار است كه روند پيوستن ايران به سازمان همكارى شانگهاى در 
ماه ژوئن آغاز شود. بسيارى امروز گفتند كه ايران در نوبت بعدى قرار دارد. 
همان طور كه مى دانيد اين كشــور تمام مسائل مربوط به تحريم هاى شوراى 
امنيت سازمان ملل را حل كرده اســت. بنابراين، ايران با تمامى معيارهاى 

عضويت در اين سازمان منطبق است.

ورود 46 اتوبوس حامل شيعيان فوعه و كفريا به حلب
فارس: منابع خبرى اعالم كردند: 46 اتوبوس از شيعيان فوعه و كفريا بر اساس 
توافق دولت سوريه با تروريست ها، وارد حلب شده و به سمت منطقه «جبرين» 
حركت كردند. پس از تأخير 48 ساعته ديروز صبح 20 اتوبوس وارد شهر حلب 
سوريه شد.خبرگزارى ســانا گزارش داد: اتوبوس ها حامل ساكنان شهرك هاى 
شيعه نشين فوعه و كفريا هستند.محله راشدين در اشغال گروه هاى تروريستى 
قــرار دارد و چند روز پيش انفجارى در اين محله و در ميان اتوبوس هاى حامل 
مردم فوعه و كفريا رخ داد كه در جريان آن بيش از 100 غير نظامى كه بيشتر 

آنان كودكان بودند، كشته شدند.

عامل تيراندازى پاريس سابقه بازداشت داشت
آسوشيتدپرس: عامل تيراندازى پنجشنبه شب پاريس چندى پيش از سوى 
نهادهاى امنيتى فرانسه بازداشت شده بود. عامل تيراندازى پاريس به دليل داشتن 
تفكرات افراطى چندى پيش از سوى نهادهاى امنيتى فرانسه بازداشت شده بود.

گزارش ها حاكى اســت كه در تيراندازى شامگاه پنجشنبه در خيابان شانزه ليزه 
پاريس يك پليس كشته و دو نفر ديگر زخمى شده اند.

اين حمالت را داعش بر عهده گرفته است.

 بزرگ ترين نقطه 
ضعف در عملياتى 
نشدن برنامه هاى 
اقتصادى دولت، 
بى توجهى در به 
كارگيرى نيروهاى 
جوان و با انگيزه 
بخصوص در  
اليه هاى ميانى و 
پايين دستى است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

 سردار سالمى:پاسخ ايران به نماينده آمريكا در شوراى امنيت:ظريف:
دولتمردان آمريكايى 

به واقع گرايى در كالم نياز دارند
اقدامات واشنگتن ثمرى 

جز بى ثباتى و تروريست پرورى ندارد
آمريكا ديگر توان مديريت 

تحوالت را ندارد
مهر: وزيرخارجه كشورمان 
گفت: آنچه امــروز و بيش 
از هــر زمــان دولتمردان 
آمريكايى بــدان نياز دارند 
و  تكرارى  لّفاظى هــاى  نه 
بى فايده بلكــه واقع گرايى 

در كالم و كــردارى متين و توأم با خردگرايى و از ســر درك 
واقعيت هاى موجود ايران است.

محمدجواد ظريف اظهارداشت: دولتمردان امروز اياالت متحده 
به خوبى بايد از تاريخ و بخصوص حوادث و روند تحوالت چهار 
دهه گذشته آموخته باشند و بدانند تحت هيچ شرايطى و هيچ 
گاه از سخن راندن با زبان تحريم و تهديد و به كارگيرى كلماتى 
با طعم خشــونت و خصومت در مقابل ايران و ايرانيان نتيجه 
نگرفته و نخواهند گرفت. رئيس دستگاه ديپلماسى اضافه كرد: 
همان گونه كه دولتمردان و پيشــينيان در سياست خارجى 
آمريكا نيز هرگز در تحقق سياست هاى غير واقع بينانه و غلط 

خود نسبت به ايران موفق نبودند.

ايران در  نماينده  ايســنا: 
سازمان ملل، گفت: اقدامات 
آمريــكا در خاورميانه ثمرى 
جــز بى ثباتى و تروريســت 
پرورى نداشته و جالب توجه 
اســت آن هايى كه منطقه را 

بى ثبات كرده اند، ايران را متهم مى كنند.غالمعلى خوشــرو با 
اشاره به اشغالگرى و تجاوزات غيرقانونى رژيم آپارتايد اسرائيل، 
اين موضوع را ريشــه اصلى تمامى چالش هاى دهه هاى اخير در 
خاورميانه دانست.خوشــرو در نشست شوراى امنيت، با اشاره به 
وضعيت امروز خاورميانه گفت: اشغالگرى مركز اصلى تمام مباحث 
بين المللى در رابطه با فلسطين در خاورميانه است، ولى آمريكا 
تالش دارد با مالمت همه بجز اشغالگر، به جاى حل مسئله صورت 
آن را پاك كند.ســفير ايران با رد كامــل اتهامات بى پايه كه به 
تازگى درباره منطقه به كشورمان وارد شده، اين تبليغات را حاصل 
واكنش عصبى و طراحى اســرائيل و برخى كشــورهاى منطقه 

دانست كه در تجاوز صدام به ايران حامى وى بودند.

فرمانده  جانشين  تسنيم: 
اقتصاد  گفت:  ســپاه  كل 
آمريكا همچنــان بيمار و 
نظامى  قدرت  و  افســرده 
آن ها خســته و فرســوده 
اســت و آمريكايى ها ديگر 

توان مديريت تحوالت را ندارند. ســردار حسين سالمى در 
همايش روحانيون شــاغل در ســپاه از روحانيون به عنوان 
نشــانه هاى صادق هدايت پاسداران ياد كرد و گفت: علماى 
سپاه الگوهاى بســيار ارزشــمندى براى پاسداران انقالب 

اسالمى هستند.
وى با بيان اينكه انقالب اســالمى ايران هندســه قدرت را 
در جهان تغيير داده و موازنه قدرت جهانى را دســتخوش 
دگرگونى كرده است، گفت: بحمداهللا امروز انقالب اسالمى 
توانسته است در جغرافيايى وسيع  امتداد يابد و جبهه هاى 
وســيعى را بر دشــمن تحميل و پيروزى هــاى ميدانى و 

ظرفيت هاى عظيمى را ايجاد كند.

باز��ت ��ه � �وی او�ت
با نهايت تأســف و تأثر درگذشــت همكار 
عزيزمان شادروان «حسن جعفرى آنى» 

را به اطالع آشنايان و دوستان مى رساند.
مجالس ختم آن مرحوم امروز (شنبه96/2/2) 
از ســاعت 10 الى 12 و 16 الى 18 و فردا 
(يكشنبه 96/2/3) از ساعت 10 الى 12 در مسجد امام رضا(ع) 

واقع در خيابان طبرسى شمالى 4 برگزار مى گردد.
مؤسسه فرهنگى قدس

ديده بان شفافيت و عدالت:
مطالبه عمومى را براى 

مناظره زنده نامزدها بپذيريد
قدس: ديــده بان شــفافيت و عدالت ديروز 
با انتشــار بيانيه اى خواستار برگزارى مناظره 
زنده بين نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
شــد.اين بيانيه آورده است، شفافيت يكى از 
اصلى ترين ضرورت ها و نيز راهكارهاى مبارزه 
با فســاد در همه دنيا و نيز كشــور عزيزمان 
اســت كه يكى از مظاهر بروز آن در مناظرات 
رياست جمهورى اســت. به طورى كه مردم 
كه ولينعمتان مسئوالن نظام و َمحرم واقعى 
نظام هســتند، بتوانند به طور كامالً شفاف و 
دقيق در جريان ديدگاه هاى گزينه هاى رياست 
جمهورى قــرار گيرند و بــه عبارتى كلى تر 
مى توان گفت كه بر اساس چهار حجت عقل 
(قرار دادن قدرتمندان در اتاق شيشه اى)، شرع 
(مطالبات مقام معظم رهبرى درباره ضرورت 
شــفافيت)، قانون (قانون دسترسى و انتشار 
آزاد به اطالعات و...) و علم (يكى از اصلى ترين 
اصول علمى مبارزه با فساد شفاف سازى است) 
جمهورى اســالمى ايران براى مقابله با فساد 

راهى بجز شفاف سازى حداكثرى ندارد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دومين نمايشگاه «مهر درخشان» تمديد شد آستان:  دومين نمايشگاه مهر درخشان كه با استقبال زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى همراه بود تا پايان ماه رجب تمديد شد. اين نمايشگاه كه تا پايان 
فروردين ماه پذيراى بالغ بر 250هزار بازديد كننده زائر و مجاور بوده است به دليل درخواست غرفه داران و استقبال بازديدكنندگان تمديد شد. نمايشگاه «مهر درخشان 2» كه از دهم اسفندماه در محل دائمى 

نمايشگاه هاى آستان قدس رضوى آغاز به كار كرده است با ارائه محصوالت فرهنگى در قالب 118 غرفه ميزبان زائران و مجاوران است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r ديدار رئيس جمهور تاتارستان
 با توليت آستان قدس رضوى

 نماينده رئيــس جمهورى 
روســيه در امور مسلمانان و 
رئيس جمهور تاتارســتان شــامگاه 
پنجشنبه در مشهد با توليت آستان 
قدس رضوى ديدار و گفت و گو كرد.

حجت االسالم  والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيســى در اين ديدار گفت: مذهب 
مشترك مهم ترين عامل در احساس 

قرابت و نزديكى جمهورى اسالمى ايران با ملت تاتارستان است.
وى افزود: بى ترديد اراده رهبر معظم انقالب اســالمى، دولت و مسئوالن جمهورى 
اسالمى ايران بر گسترش هرچه بيشتر روابط است. امروز ايران اسالمى با جمهورى 
تاتارستان و روسيه ارتباط دوستانه بسيار نزديكى دارد و ان شاءاهللا شاهد تعميق هرچه 

بيشتر اين روابط در آينده خواهيم بود.
توليت آستان قدس رضوى در ادامه همچنين گفت: اين آستان در حوزه هاى پذيرش 
دانشجو در دانشگاه هاى امام رضا(ع) و علوم اسالمى رضوى، ايجاد فرصت مطالعاتى 
براى استادان دانشگاه هاى تاتارســتان و در عرصه هاى گردشگرى سالمت و زيارت 

مى تواند با جمهورى تاتارستان همكارى مشترك داشته باشد.
رئيس  جمهور تاتارستان نيز در اين ديدار با تشكر از ميهمان نوازى مردم و مسئوالن 
ايران اسالمى بر گسترش هرچه بيشتر روابط با آستان قدس رضوى تأكيد و بيان كرد: 
اكثريت مردم جمهورى خودمختار تاتارستان مسلمان هستند و به همين سبب زمينه 

براى گسترش هرچه بيشتر روابط با ايران اسالمى و آستان قدس رضوى وجود دارد.

به منظور دلجويى و ابراز همدردى صورت گرفت
حضور خادمان رضوى در مناطق سيل زده آذربايجان شرقى

آستان: جمعى از خادمان حرم مطهر رضوى با حضور در مناطق سيل زده آذربايجان، 
با خانواده هاى داغدار ديدار كرده و اين مصيبت را تسليت گفتند.

جمعى از خادمان بارگاه منور رضوى براى عرض تســليت و همدردى با خانواده هاى 
داغدار آذرى كه چندى پيش گرفتار سيل شده بودند، به اين منطقه اعزام شدند.

خادمان حرم امام رضا(ع) به عجب شــير، آذر شهر و روستاى چنار كه سيل تمامى 
روستا را ويران كرده بود اعزام شدند؛ اين خادمان در مراسم ترحيم هموطنان آذرى 

شركت كرده و براى عرض تسليت در منازل بازماندگان داغدار حضور يافتند.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى آستان قدس رضوى عنوان كرد
منشور هفتگانه رهبر انقالب محور برنامه هاى سال 96

آستان: معــاون توســعه مديريت و 
پشتيبانى آســتان قدس رضوى در 
نخستين جلسه از سلسله نشست هاى 
آموزش خانــواده رضوى بــا عنوان 
«خانــواده رضوى، مروجين ســيره 
رضوى»، منشور هفتگانه رهبر معظم 
انقالب در حكم توليت آستان قدس 
رضوى را محور برنامه ريزى هاى انجام 

شــده براى سال 96 عنوان كرد. عليرضا اسماعيل زاده در اين نشست گفت: به يمن 
تحقق پيش بينى هاى درآمدى سازمان، تاكنون در موضوعاتى همچون  زائر محورى، 

پروژه هاى ساختمانى، برنامه هاى فرهنگى و تبليغات پيشرفت هاى خوبى داشته ايم.
اين مقام مســئول در آستان قدس رضوى افزود: براى ســال جارى، 237 برنامه در  

بودجه پيش بينى شده است كه با كمك همكاران ان شاء اهللا به اجرا درخواهد آمد.
اسماعيل زاده ضمن اشاره به تأكيدات توليت معزز آستان قدس رضوى در خصوص 
توجه به آموزش خانواده و جوانان رضوى، گفت: مديريت مركز آموزش ضمن خدمت 
كاركنان آستان قدس رضوى، براى سال جديد برنامه مدون و متناسب با نياز خانواده ها 

و جوانان را پيش بينى كرده است كه به مرور ارائه خواهد شد.

خـــبر

 آســتان  قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى از  آماده سازى و تحويل مسكن 1050 

زوج جوان ظرف 18 ماه آينده، خبر داد.
ســيد مرتضى بختيارى در حاشيه بازديد از 
پروژه زائر شهر گفت:  گفت: در سال گذشته 
كلنگ احداث پروژه هاى مسكن جوانان در 
مشهد مقدس و بيرجند به زمين خورد كه 
به 1050 زوج جوان در ظرف 18 ماه آينده، 
تحويل داده مى شــود. وى با اشاره به رعايت 
اســتانداردهاى الزم در احــداث پروژه هاى 
مذكور اظهار داشت: با تاكيداتى كه از سوى 
حجت االسالم والمســلمين رئيسى صورت 
گرفته هرگز كيفيت را فداى سرعت نخواهيم 
كرد و حفظ كرامت زائران عزيز و مردم شريف 

كشورمان را در رعايت اين مهم مى دانيم.

 دانشگاه جامع رضوى
 ظرف دو ماه آينده عملياتى مى شود

قائم مقام توليت آســتان قــدس رضوى با 
بيان اينكه از اسفندماه 94 مرجعيت علمى 
مشهد مقدس و آستان قدس رضوى با توجه 
به انتساب به امام رضا(ع) به عنوان عالم آل 
محمد(ص) در دستور كار قرار گرفت، اذعان 
داشت: با توجه به پايان مطالعات و جلسات 
كارشناســى فشــرده و منظم براى احداث 
دانشــگاه جامع رضوى، ظرف دو ماه آينده 

عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد.
بختيــارى گفــت: پس از انتصــاب توليت 
آســتان قدس رضوى و با توجه به منشــور 
هفتگانه رهبر معظم انقالب، جلسات متعدد 
كارشناسى با حضور استادان حوزه و دانشگاه، 
نخبگان فرهنگى و فعاالن اقتصادى برگزار 
شد تا اقدام هاى پيش رو كارهايى باشد كه 

بتواند از مشكالت مردم گره گشايى كند.
وى گفــت: موزه جامع رضوى هم به عنوان 
گنجينه اى عظيم از آثار و ميراث اسالمى و 
ايرانى در ســال آينده به بهره بردارى خواهد 
رسيد. بختيارى افزود: در حال حاضر مرحله 
طراحى و انتخاب پيمانكار موزه جامع رضوى 

كه در مساحت 14 هزار مترمربع و با زيربناى 
80 هزار متر مربع ساخته خواهد شد،پايان 

يافته و عمليات اجرايى در حال انجام است.

 پيشرفت 70 درصدى پروژه زائرشهر
بختيارى با اشــاره به پيشرفت 70 درصدى 
پــروژه زائرشــهر رضوى، افزود: بر اســاس 
تأكيدات توليت آســتان قدس رضوى، زائر 
شهر بايد شرايط اقامت با كيفيت و در شأن 
زائران امام رضا(ع) را داشــته باشد؛ بنابراين 
عمليــات عمرانى اين پــروژه در زمينى به 
مساحت 35 هكتار و در سه فاز و در ورودى 
مشهد و در كنار بزرگراه مشهد - باغچه آغاز 

شد، همچنين زائرسرايى در دو كيلومترى 
حرم مطهر كلنگ زنــى و عمليات عمرانى 
آن در دســت اجراست. وى با بيان اينكه با 
تكميل پروژه زائر شهر رضوى، فضايى مسقف 
در حدود 220 هزار متر مربع احداث خواهد 
شد، تصريح كرد: در اين پروژه ظرفيت اسكان 

روزانه حدود 20 هزار زائر وجود دارد.

 مشكل كمبود وضوخانه 
و سرويس بهداشتى مرتفع شد

وى افزود: يكى از مشكالتى كه زائران عزيز در 
تشرف به حرم مطهر رضوى داشتند كمبود 

وضوخانه و سرويس بهداشتى 
بود. تعداد چشمه هاى سرويس 
بهداشــتى 614 عدد بود كه 
توانسته ايم تعداد سرويس هاى 
مجموعه را تا پايان سال 95 به 
1148 چشمه افزايش دهيم. 
وى گفت: اين ســرويس هاى 
بهداشتى در اماكنى همچون 
بســت شــيخ بهايى، صحن 

غدير، ابتداى بست شيخ طوسى و بست شيخ 
حرعاملى احداث شــد و در بست هاى شيخ 
طبرســى و شيخ طوسى نيز 550 چشمه در 
حال احداث است كه دسترسى زائران را بسيار 

تسهيل خواهد كرد.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى:

 اتصال صفــوف نماز بخصــوص در نماز مسكن  1050 زوج جوان تا 18 ماه آينده تحويل مى شود
جمعه بايد به نحو شايسته رعايت شود. لطفاً 

مأموران حرم مطهر پيگيرى كنند.
0915...5061

 اى كاش آســتان قدس براى پادگانهاى 
نظامى شهر مشهد و ســربازان اين مكان ها 
هم دعوت نامه ميهمانسراى حضرت رضا(ع) 

اختصاص دهد.
0916...2353

 براى راهنمايى زائرانى كه تنها هستند 
و كسى را ندارند كه آن ها را به حرم مطهر 
رضوى از شهرستان ها به مشهد بياورد هم 

مسئوالن حرم مطهر فكرى بكنند.
0919...7694

 تبرك جستن از ضريح مطهر عالوه بر لذت 
فراوانى كه براى زائران دارد، ثواب هم خواهد 
داشت. لطفاً به فكر معلوالن و ناتوانان براى 
اينكه دستشان به ضريح امام رضا(ع) برسد 

هم باشيد.
0915...4483

 لطفاً براى وضعيت حجاب زنان و دختران 
در حرم مطهر تذكر دهيد. حرم امام رضا(ع) 

شأن و قداست آن بسيار باالست.
0917...2041

 بيمــاران صعــب العالج چشــم انتظار 
اقدام هاى حمايتى و يارى رســاندن حرم 
امام رضا(ع) و دستگاه آستان قدس هستند 

لطفاً اين قشر محروم را هم يارى كنيد.
0913...4680

 گسترش نشريه نورالهدى در سطح كشور 
بايد افزايش يابد لطفاً بررسى نماييد.

0917...6417
باســالم لطفــاً برنامه هــاى حســينيه 
امام رضا(ع) را در ســتون اطالع رســانى 

چاپ كنيد.
09150008896

چــرا حضور در مراســم مختلفى كه در 
دارالواليه برگزار مى شود و در مراسم صفه، 
براى زائــران ممنوع اســت؟ اين مصداق 

تبعيض نيست؟
09150005784

صداى مردم

زائر شهر بايد 
شرايط اقامت با 

كيفيت و در شأن 
 زائران امام رضا

را داشته باشد

بــــــــرش

نماينده رئيــس جمهورى 
روســيه در امور مسلمانان و 
رئيس جمهور تاتارســتان شــامگاه 
پنجشنبه در مشهد با توليت آستان 

حجت االسالم  والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيســى در اين ديدار گفت: مذهب 
مشترك مهم ترين عامل در احساس 

معــاون توســعه مديريت و 
پشتيبانى آســتان قدس رضوى در 
نخستين جلسه از سلسله نشست هاى 
آموزش خانــواده رضوى بــا عنوان 
«خانــواده رضوى، مروجين ســيره 
رضوى»، منشور هفتگانه رهبر معظم 
انقالب در حكم توليت آستان قدس 
رضوى را محور برنامه ريزى هاى انجام 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 با حضور جمعى از علماى ايران و افغانستان

نخستين همايش بين المللى سرداران بدون مرز برگزار شد

خبر

آستان: با حضور جمعى از روحانيون و مسئوالن 
دو كشــور پنج شــنبه شــب اولين همايش 

بين المللى سرداران بدون مرز برگزار شد.
سيد محمد جواد هاشــمى نژاد در نخستين 
همايش بين المللى سرداران بدون مرز (روايت 
عشــق) درباره اين موضوع اظهار كرد: انقالب 
اســالمى ايران ســرآغاز تحوالت بسيارى در 
جهان اسالم بويژه در منطقه خاورميانه بوده؛ 
بدين ترتيب بســيارى از كشورهاى منطقه با 

تأسى از آن تالش دارند تا به اهداف نيكويش 
دست يابند.

وى افزود: كشــور افغانســتان در همــان آغاز 
پيروزى انقالب اسالمى و نيز دوران جنگ ايران، 
توسط اشغالگران شوروى به اشغال درآمده كه 
از آن دوران تاكنون در اين دو كشــور پيوسته 
شاهد مجاهدت هاى بسيار مرزبانان، مرزداران و 
سردارانى بزرگ در هر دو جبهه براى كمك به 
ملت افغانستان و ايران به صورت متقابل هستيم.

وى ادامه داد: سرداران و پاكبازانى از جبهه هاى 
ايران و افغانســتان در جنــگ حق عليه باطل، 

مبارزه با بعثيون جنگيده و به شهادت رسيدند.
مدير امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى 
بيان كرد: همايش بين المللى «سرداران بدون 
مرز؛ روايت عشــق» براى تبيين و نكوداشت و 
بزرگداشت مقام ســرداران بزرگ جبهه ايران 
و افغانستان است كه اين امر براى شناساندن 
رشــادت ها، بزرگى ها و خوبى هاى هر دو ملت 

در راه اعتالى اهداف اسالمى و نيز معرفى اين 
رشــادت ها ميان دو نسل گذشــته در اين دو 

كشور است.
وى با اشاره به شــيطنت هاى مستكبران براى 
ايجاد تفرقه ميان ملت هاى ايران و افغانســتان 
عنوان كرد: اين ملت ها داراى نزديكى فرهنگى 
بســيار زيادى با يكديگر بوده كــه اين تبادل 
فرهنگى موجب ايجاد وحدت اسالمى ميان اين 

كشورها خواهد شد.
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

دولت بودجه رسانه ملى را براى تبليغات خود گروگان گرفته است  فارس: محمد حسن قديرى ابيانه گفت: دولت پرداخت بودجه صدا و سيما را گروگان گرفته است. بسيارى از كاركنان 
صدا و ســيما ماه هاســت كه حقوق نگرفته اند و دولت پرداخت وجوه را موكول به تخصيص اين صندوق جادويى به ابزار تبليغات انتخاباتى خود كرده اســت و صدا و سيما تسليم اين فشارها شده و به 
ابزار تبليغاتى دولت تبديل شده تا بلكه بتواند از شرمندگى كاركنانش تا حدودى خارج شود، اما بايد شرمنده مردم باشد كه يك جانبه به تبليغ رئيس جمهور و پروژه ها و برنامه هايش پرداخته است.

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

رويداد

وقتى به نامزدهاى رياست جمهورى
به اندازه فوتباليست ها و هنرمندان اعتماد نمى شود

مناظره ُمرده!
سياست: در روزگارى كه هر هفته چيزى 
شبيه به مناظرات جدى بين فوتباليست ها 
و هنرمنــدان در برنامه «90» و «هفت» به 
صورت زنده از سيما پخش مى شود، اما در 
تصميمى عجيب از سوى كميته تبليغات 
ستاد انتخابات كشور، تصميم بر آن شد 
تا مناظرات به صورت ضبط شده، پخش 
 شود.  انتشار اين خبر خيلى ها را به تعجب 
واداشت چرا كه بيشتر مردم در انتظار تماشاى زنده و واقعى كنش ها و واكنش هاى 
نامزدهاى انتخاباتى بودند تا آنجا كه سايت تابناك كه يكى از پربيننده ترين پايگاه هاى 
خبرى كشور است در يك نظرسنجى مدعى شد كه 92 درصد مردم از اين تصميم 

خوشحال نبوده و خواهان پخش زنده مناظره ها هستند.
پيــش از اين رهبر انقالب هم در خطبه هاى نمــاز جمعه 29 خرداد 1388 درباره 
اهميت مناظره ها تصريح نمودند: اين رقابتها و مناظرات، كه ابتكار مهمى بود؛ ابتكار 
جالبى بود؛ خيلى صريح بود، خيلى شــفاف بود، خيلى جدى بود. اين مناظره ها تو 
دهن آن كسانى زد كه از بيرون تبليغ مى كردند كه اين رقابتها نمايشى است، واقعيت 
ندارد. ديدند نخير، واقعيت دارد؛ جدى در مقابل هم ايستاده اند، با هم بحث مى كنند، 
با هم استدالل مى كنند. بنابراين مناظره ها و گفتگوها بسيار از اين جهت مثبت بود.  
البته مناظرات عيوبى هم داشــت كه رهبر انقالب در همان زمان به آن اشاره كرده 
و فرمودند: اين گفتگوها نبايد به جائى برســد كه تبديل بشــود به كدورت و كينه. 
اگر اين شــد، آنوقت اثر عكس خواهد داشت.  البته روحانى هم تمايل خود را براى 
برگزارى زنده مناظرات اعالم كرده و حسام الدين آشنا مشاور فرهنگى رئيس جمهور 
در كانال تلگرامى خود از تقاضاى حجت االسالم حسن روحانى براى تجديدنظر در 
مصوبه امروز  كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات خبر داد. اما منتقدان روحانى 
مى گويند، غيرعلنى كردن مناظرات با نظر خود روحانى انجام شده و نمايندگان وى 
در كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات به علنى بودن مناظرات رأى منفى داده 
و باعث لغو آن شده اند. اين درحالى است كه ميرسليم، حجت االسالم و المسلمين 
رئيسى و قاليباف از اين مسئله انتقاد كرده و خواهان برگزارى زنده مناظره ها شده  اند. 

حاال كه يار كمكى آمده نترسيد
مهدى محمدى فعال سياســى، رســانه اى در اين خصوص در كانال تلگرامى خود 
نوشــت: آقاى روحانى ظاهــرا هنوز درنيافته آنچه 29 ارديبهشــت رخ خواهد داد 
يك انتخابات اســت و او هم كانديداســت. اينكه به نمايندگانش بگويد در جلسه 
ســتاد انتخابات راى به مرده بودن مناظرات بدهند و بعد در شــيراز منبر برود كه 
«من طرفدار مناظرات زنده ام»، جسارتا توهين به شعور ملت است.  وى افزود: مردم 
خواهــان مناظرات زنده اند. حاال كه يار كمكى هــم آورده اند ديگر نبايد از چيزى 
بترســند مگر اينكه اوضاع حتى از آنچه ما فكر مى كنيم خراب تر باشــد. روحانى 
بخواهد يا نه بايد مسئوليت وضع موجود را بپذيرد. با اين اوصاف اما ديروز ظهر دبير 
ستاد انتخابات كشور و عضو كميسيون تبليغات انتخابات دوازدهمين دوره رياست 
جمهورى گفت: نظر اين كميسيون در خصوص نحوه پخش مناظره هاى انتخاباتى 
تغيير نكرده است و مناظره هاى انتخاباتى نامزدها به صورت ضبط شده از تلويزيون 
پخش مى شود. وى در گفت و گو با ايرنا افزود: در حال حاضر برنامه اى براى تغيير 
اين تصميم در دستور كار نيست و نظر قطعى كميسيون اين است كه مناظره هاى 

انتخاباتى به صورت ضبط شده پخش شود.

تجديد نظر مى شود
اما احســان قاضى زاده هاشمى، عضو كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات عصر 
ديروز تصريح كرد: تصميم اين كميسيون براى پخش مناظره هاى ضبط شده مورد 
تجديدنظر قرار مى گيرد. ايســنا به نقل از قاضى زاده هاشــمى نوشت كه دليل اين 
بازنگرى، خواست كليه نامزدهايى است كه صالحيت  شان در آخرين دقايق پنجشنبه 
31 فروردين، تاييد شــد. قاضى زاده هاشمى افزود: اميدواريم در جلسه كميسيون 
نظارت بر تبليغات انتخابات نيز با ُحســن نظر به اين موضوع نگريسته شود و نهايتا 
امكان پخش زنده مناظرات انتخاباتى مورد تاييد اكثريت اعضاى كميسيون قرار گيرد.»

 نگاهى به سوابق نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى و شرايط رقابت آن ها 

زنگ تبليغات به صدا درآمد
 سياست/ مســعود بصيرى   اعالم نتيجه 
تأييد صالحيت هاى شــوراى نگهبان در مورد 
نامزدهاى انتخابات رياســت جمهورى در واقع 
زنگ آغاز رقابت هاى انتخاباتى را به صدا درآورد 
و بايد گفت كه روزهاى ســخت روحانى براى 

مقابله با رقبا آغاز شده است. 
اگرچه تا االن گفته مى شود احتمال مناظره هاى 
زنده فراهم نيســت اما يادمان باشد كه فضاى 
مجازى و شــبكه هاى اجتماعى شور و هيجان 
بيشترى از صدا و سيما دارند و احتماالً بحث ها 
بســيار داغ خواهد بود. لــذا قطعاً رئيس دولت 
يازدهم ســؤاالت جدى را پيش رو دارد كه بايد 

براى هر كدام پاسخى درخور 
داشته باشــد؛ كارى كه بسيار 
ســخت به نظر مى رسد چون 
او  به جرئــت مى تــوان گفت 
پرچالش ترين  از  يكى  صاحب 
و پرحاشيه ترين دولت هاى بعد 
از انقالب است. همين موضوع 
فرصــت خوبى بــه رقيبانش 
خواهد داد و شــايد به همين 
دليل اســت كه روحانى ناچار 
شده است يك مدافع ديگر را 
هم به زمين بازى خود اضافه 
كند تا نقش ضربه گير را برايش 
بازى كرده و آمار و ارقامى كه 
او طى 4 ســال گذشته بعضاً 

اشتباه گزارش داده را درست كرده و حريفانش 
را قانع كند. 

اين كار بــر عهده جهانگيرى اســت. او كه در 
دولــت يازدهم معــاون اول رئيس جمهور بود، 
فعاليــت سياســى جــدى خــود را از 2 دوره 
نمايندگى مجلس در ســال هاى 63 تا 71 آغاز 
كــرد. وى به محض پايــان دور دوم نمايندگى 
خود، به اصفهان رفت و تا پايان دولت هاشمى 

استاندارى آن را بر عهده گرفت. 
خاتمى كه به قدرت رســيد، جهانگيرى وزارت 
معادن و فلــزات را مديريت كــرد و در دولت 
دوم اصالحات وزير صنعت و معدن شــد. بعد 
از دوره خاتمى، او تقريباً ســمت دولتى مهمى 

مثل گذشته نداشت تا اينكه معاون اولى دولت 
يازدهــم را پذيرفت. او كه اصالتاً ســيرجانى و 
اهل اســتان كرمان اســت، مأموريت دارد تا از 
رئيس خود در برابر منتقدانش دفاع كند. گفته 
مى شــود ارايه آمار و اطالعات و محاجه عدد و 

رقم به او سپرده شده است. 

روزهاى سخت روحانى 
خود روحانى اما آماده نبرد كالمى شــده است. 
او كه در دور قبل هم با كلمات خود توانســت 
نظر رأى دهندگانــش را جلب كند، اكنون با 2 
چالش جدى مواجه اســت. يكى اينكه قاليباف 
ديگر آن مرد ســال 92 نيست 
و ثانياً حقوقدانــى قدرتمند به 
نام حجت االســالم و المسلمين 
رئيسى را در مقابلش دارد. البته 
نبايد ميرســليم را هــم ناديده 
بگيــرد. او هرچند وزير ارشــاد 
دولت دوم هاشمى بوده اما خوب 
حرف مى زند و قدرت استدالل 
مناســبى دارد. ميرسليم بيشتر 
فرهنگى  ديده شــده اش  چهره 
دبيرى شوراى  است؛ مثل  بوده 

عالى انقالب فرهنگى. 
اما اين نامزد 69 ســاله سوابق 
صنعتى هم دارد و از همه مهم تر، 
نماينــده مؤتلفه اســت؛ حزبى 
كه با بازار ارتباط تنگاتنگى دارد و اين مســئله 
مى تواند بــه او كمك زيادى در ســخنرانى ها 
بكنــد. مهم تريــن رقبــاى روحانــى بــه جز 
وعده هــاى عمــل نكــرد ه اش امــا قاليباف و 
حجت االســالم و المســلمين رئيسى هستند. 
قاليباِف 55 ســاله 12 ســال است كه شهردار 
يكى از بزرگ ترين پايتخت هاى جهان اســت. 
پيــش از آن فرمانده نيروى انتظامى بود و قبل 
از آن نيــز فرماندهى نيروى هوايى و همچنين 
قرارگاه خاتم االنبياى سپاه پاسداران را بر عهده 
داشــت. وى تقريباً در تمام ســال هاى بعد از 
جنگ در كار ســاخت و ساز و ساماندهى بوده 
است. ســوابق او در پليس هنوز در ذهن مردم 

است. قاليباف اگرچه در چند انتخابات گذشته 
نتوانســته رأى الزم را براى رياست جمهورى به 
دست بياورد اما اكنون هم سن بيشترى دارد و 
هم تجربه گران ترى. او وعده ايجاد چند ميليون 
شغل جديد را داده و رقيب جدى براى روحانى 
محســوب مى شــود كه در كار اشتغال و توليد 

نتوانسته به وعده هاى خود عمل كند. 

آيا اصالح طلبان به كمك مى آيند؟ 
روحانِى 69 ســاله اما اميدوار است كه با سابقه 
16 ساله دبيرى شــوراى عالى امنيت ملى در 
دولت هــاى هاشــمى و خاتمــى و همچنين 
نمايندگــى مجلــس و البته تجربه 4 ســال 
رياست جمهورى، شرايط بهترى را نسبت به دور 

قبل براى خود فراهم كند. 
او همچنيــن به يــارى اصالح طلبان چشــم 
دوخته اســت و خيلى دلش مى خواهد يك بار 
ديگر اصالح طلبــان از او حمايت جدى كنند. 
اما اين بار شــرايط هر 2 طيف، متفاوت است 
و عملكرد ضعيــف او مانــع از حمايت جانانه 
اصالح طلبان خواهد شد. زيرا آن ها بايد به فكر 
آينده سياسى خود هم باشند و نمى توانند همه 
تخم مرغ هايشــان را در ســبد كارگزاران قرار 
دهند. روحانى در انتخابات قبل وعده چرخيدن 
چرخ هاى اقتصادى و سانتريفيوژ ها و همچنين 
حل صد روزه مشكالت را دارد اما به آنها عمل 
نكرد و االن نمــى تواند وعده تازه اى بدهد چرا 
كه ســابقه خوبى در عمل كردن به وعده هاى 

خود ندارد.
وجود هاشمى طبا هم كمكى چندان به روحانى 
نخواهد بــود زيرا او هم ســابقه موضع گيرى 
عليــه روحانى را داشــته و هم اساســاً چهره 
شناخته شده اى (به نســبت سايرين) نيست و 
مشــخص نيســت چه موضعى خواهد گرفت. 
نام او بيشــتر با ورزش همراه شــده و شــايد 
اميدوار است برخى ورزشيون به اعتبار دوستى 
ســال هاى قبل، حمايتشان را از او دريغ نكنند. 
اما تجربه نشان داده كه اين حمايت ها در عالم 
چندان اثرگذار نخواهند بود. هاشمى طباى 71 
ساله اگرچه در دولت دوم هاشمى  رفسنجانى و 

دولت اول خاتمى معاون بوده اما از آن ســال ها 
خيلى گذشته است.  روحانى در دوره قبل خود 
را حقوقدان خواند و با اين شعار توانست قاليباف 
را پشت سر بگذارد اما در اين دوره بسيار بعيد 
اســت كه از حقوقدانى خود سخن بگويد زيرا 
يكــى از باســابقه ترين حقوقدانــان جمهورى 
اســالمى ايران در مقابل او قــرار دارد كه عمًال 
عرصه را بر حرف هاى بى منطق و شعارى تنگ 

خواهد كرد. 

اشرافى گرى را كنار مى زنيم
حجت االســالم و المسلمين رئيسى با 56 سال 
ســن، بيش از 30 ســال از زندگى خود را در 
رشته حقوق صرف كرده است. او از سال 64 كه 
جانشين دادستان تهران شد تا زمان انتصاب به 
سمت توليت آستان مقدس حضرت رضا(ع)، در 
كسوت هاى حقوقى- اجرايى مختلف بوده است. 
حجت االســالم و المســلمين رئيسى طى 30 
سال گذشته نماينده دوره هاى چهارم و پنجم 
مجلــس خبــرگان رهبرى، دادســتان تهران، 

رئيس سازمان بازرســى كل كشور، معاون اول 
قوه قضاييه، دادستان كل كشور، رئيس شوراى 
نظارت بر صدا و سيما و دادستان ويژه روحانيت 
بوده و عمًال تجربه سنگينى در كارهاى اجرايى، 
تقنينى و حقوقى دارد. اقبال عمومى نسبت به او 
زياد است و توانسته گروه هاى مختلف اصول گرا 
را با خود همراه كند. سابقه اش بويژه در توليت 
آســتان قدس و توجه ويژه بــه محرومين از او 
چهره اى محبوب ساخته كه مى تواند كار را براى 
روحانى بســيار دشوار كند. به خصوص آنكه او 
وعــده داده از ظرفيت همه جناح ها اســتفاده 
خواهد كرد و اســير حــزب و قبيله اى خاص 

نخواهد بود. 
او ضمن يادآورى خدمات دولت هاى گذشــته 
گفته اســت: نگاه ما به همه ظرفيت هاى كشور 
اســت نه يك جناح و جريان خاص سياســى. 
حجت االســالم و المسلمين رئيسى وعده كنار 
زدن اشرافيگرى و عمل شفاف را داده و تصريح 
كرده است: امروز سياست قطعى ايران گسترش 

روابط با همسايگان وكشورهاى منطقه است.

روحانى در دوره 
قبل خود را 
حقوقدان خواند اما 
در اين دوره بسيار 
بعيد است كه از 
اين عنوان استفاده 
كند زيرا هم 
قاليباف مرد سال 
92 نيست و هم 
رئيسِى حقوقدان 
مقابل او قرار دارد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـران

بايد برنامه هاى قرآنى را از نامزدهاى انتخابات مطالبه كنيم   مهر/  قائم مقام شوراى عالى قرآن گفت: بايد منتظر بمانيم كانديداها برنامه هاى قرآنى و فرهنگى خود را ارائه كنند 
تا جامعه قرآنى هم پس از مشخص شدن قطعى افراد به صورت دقيق از آن ها برنامه هاى قرآنى را مطالبه كنن د. سيدعلى سرابى افزود: كانديداها بايد برنامه هايشان را كه براى توسعه فرهنگ 

قرآن در كشور دارند را شفاف و واضح  اعالم كنند و بدانند كه آن چيزى كه در حوزه فرهنگ مسلم است، توسعه و ترويج فرهنگ قرآنى است. 

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r

 معــارف/ منــور ميرشــجاعان  
بين المللى  سى وچهارمين دوره مسابقات 
قرآن كريم با شعار «يك كتاب، يك امت» 
برگرفته از آيه قرآن از 30 فروردين ماه 96 
در مصالى تهران آغاز شــد تا نمايندگان 
قرآنى 83 كشــور در پنج بخش با هم به 

رقابت بپردازند.
اين مراسم با قرائت آياتى از سوره مباركه 
فتح و إقرا توسط سيدجواد حسينى، قارى 
بين المللى كشــورمان و نفر اول مسابقات 
بين المللى جمهورى اســالمى در ســال 

1388 از مشهد مقدس گشايش يافت.

 تعميق فرهنگ قرآنى 
در كانون سياست ها 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى پيام رئيس 
جمهور به اين دوره از مســابقات را قرائت 
كرد. در بخشــى از اين پيام آمده اســت:  
باعث افتخــار دولت جمهورى اســالمى 
ايران است كه گسترش و تعميق فرهنگ 
قرآنى در كانون سياســت ها و برنامه هاى 
فرهنگى آن قرار دارد و خدمتگزاران ملت 
مى توانند به اين مهم همواره و همه جا از 
جمله در آستانه عيد مبعث پيامبر گرامى 
اســالم(صلى اهللا عليه و آله) جامه عمل 

بپوشانند.
رئيس ســازمان اوقاف و امور خيريه نيز با 
بيان اينكه در سايه نظام اسالمى و تعاليم 
قرآنى،  چنين رويداد مهم بين المللى بزرگى 
را برگزار مى كنيم، گفت: اميدواريم برگزارى 
اين مســابقات برگ زرينى بــراى نظام 

جمهورى اسالمى باشد. 
حجت االســالم والمسلمين على محمدى 
افــزود: از سراســر جهــان، نمايندگان و 
شــخصيت هاى قرآنى در اين مســابقات 
حضور دارند و اين امر ميسر نمى شود مگر با 
عمل به دستورهاى قرآن و مبارزه با ظلم و 
ستم. ما در سايه قرآن است كه مى توانيم به 
فعاليت ها و دستورهاى اسالمى عمل كنيم.
در ادامه علــى الريجانى -رئيس مجلس 
شــوراى اســالمى- با بيــان اينكه وقتى 
آشفتگى براى مسلمانان به وجود مى آيد، 
بايد به قرآن بيشــتر رجوع 
كننــد، اظهار داشــت: اين 
بحران زدگى كــه امروز در 
كشورهاى اسالمى مشاهده 
مى كنيم و سال هاســت اين 
كشــورهاى  در  درگيــرى 
اسالمى وجود دارد و جريان 
مسلح  نيروهاى  تروريستى 
آن هــا را زمينگيــر كرده و 
زمينــه حضور كشــورهاى 
قدرتمنــد و اســتكبارى را 
فراهم كرده اســت، نشــان 
دهنــده بى توجهى به قرآن 

است.

 بيمه 4 هزار فعال قرآنى
رئيــس دفتر مقام معظــم رهبرى هم در 
حاشــيه اين مراســم به خبرنگاران اظهار 
داشــت: براى اينكه فعاليت هاى قرآنى را 
ارتقا دهيم، بايد بستر مناسب آموزشى براى 
دانش آموزان از كالس اول مقطع دبستان 
فراهم شود و اگر برنامه هاى آموزش قرآن به 
صورت جدى در مدارس در نظر قرار گيرد، 

مشكالت و مسائل نيز حل خواهد شد.
محمــد  والمســلمين  حجت االســالم 
محمدى گلپايگانى گفــت: به بركت نظام 
اسالمى و سفارش هاى خاص مقام معظم 
رهبــرى وضعيت به گونــه خوبى پيش 
مى رود. ما هر ســال در ابتداى ماه مبارك 

رمضــان مالحظه مى كنيــم رهبر معظم 
انقالب نخستين روز از ماه مبارك رمضان 
را با قرآن شروع مى كنند و مسابقات قرائت 
قرآن در حسينيه امام خمينى(ره) برگزار 

مى شود.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز درحاشيه 
اين مراســم به اصحاب رسانه گفت: سال 
گذشــته 4 هزار نفر از اصحــاب قرآن را 
بيمه كرديم و امسال هم بقيه افرادى كه 
در نوبت بيمه قرار گرفته اند، بيمه مى شوند.
سيد رضا صالحى اميرى افزود: در خصوص 
بودجه قرآن دولت مصوبه اى دارد و براساس 
مصوبه شوراى عالى انقالب فرهنگى تمام 
امور به شوراى توسعه فرهنگ قرآنى محول 
شده است. 200 ميليارد تومان در سال 95 
براى انجــام فعاليت هاى قرآنى تخصيص 
داده شد كه به جهت مشكالت ادارى به طور 
كامل به حســاب نهادها و سازمان ها واريز 
نشد، امسال نيز 100 ميليارد تومان دولت 
در بودجه رســمى خود براى فعاليت هاى 
قرآنــى منظور كرد. وى اظهار داشــت: ما 
امسال تخصيص بودجه بيشترى نسبت به 
سال گذشته در حوزه قرآن كريم خواهيم 
داشت كه جزئيات آن را در نشستى ديگر با 

اصحاب رسانه اعالم مى كنم.

 درمان بيمارى هاى انسانى با قرآن 
ميسر است

در آيين تجليل از فعاالن برجسته قرآنى 
كه در نخســتين روز سى و چهارمين دوره 

مسابقات بين المللى قرآن كريم برگزار شد، 
از حجت االسالم والمسلمين شيخ حسين 
انصاريان استاد و مفسر قرآن كريم تجليل 

شد.
حجت االسالم والمسلمين شيخ حسين 
انصاريان در اين مراســم گفــت: با قرآن 
مى توان بيمارى هاى انسانى چون حسد، 
بخــل، نفاق، كينــه و... را درمان كرد، در 
اصــل بايد قرآن مجيد را نيكو خواند، زيرا 
راســت ترين و صادق ترين داســتان هاى 
عبرت آمــوز و پنددهنــده در قرآن كريم 

است.
مفسر قرآن كريم خاطرنشان كرد: با ظهور 
قرآن تمامى امت ها زنده شــدند، بنابراين 
بايد دقت كــرد، در روزگارى كه هجوم به 
اســالم، ارزش ها، درك و نقل مردم زياد 
است و فســاد در زندگى جهانيان حضور 

دارد، امت ها بايد بيشتر به قرآن بپردازند.
وى افزود: از خداوند متعال مى خواهم كه 
تمام نسل هاى ما را به نور قرآن روشن كند 
تا در آن دنيا شرمنده پيامبر اكرم(صلى اهللا 
عليه و آله) نشــويم، در واقع اميد اســت 
جزء امت هايى باشــيم كه به خاطر انجام 
امور قرآنى پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) به 

استقبال ما بيايد.

 در مسابقات قرآن بازنده نداريم
«طه عبدالوهــاب»، از قاريان برجســته 
مصرى و داور بخش صوت و لحن در سى 
و چهارمين دوره مسابقات بين المللى قرآن 

ايران نيز گفت: روز اول استرس و ترس از 
حضور وسيع و استقبال گسترده مردم از 
مسابقات در چهره شركت كنندگان و حتى 
داوران مشهود و اين امر موجب شده بود، 
شركت كنندگان نتوانند تمام توانايى هاى 
خــود را بروز دهند و ســطح كيفى قابل 

قبولى را داشته باشند.
وى افــزود: اما در روز دوم شــرايط براى 
شــركت كنندگان عادى تر شده و شاهد 
ظهور توانمندى هاى قاريان خوش صدا و 
صوت هاى نيكوى آن ها بوديم، بخصوص در 
نوبت بعدازظهر دو قارى ايرانى و بريتانيايى 
كامالً اســتعداد خود را بــه منصه ظهور 

رساندند.
داور مصرى خاطرنشان كرد: من همواره 
به شــركت كنندگان اعــم از قاريان و 
حافظان تذكر مى دهم كه نگران نباشند، 
ما در مســابقات قرآن بازنــده نداريم، 
همه برنده هستند؛ بايد همان طور كه 
آموخته اند، براحتى تالوت كنند و خود 
را براى اجراى خاصى از تالوت به تكلف 

نيندازند. 
طه عبدالوهاب با ابراز خرسندى از انتخاب 
شعار اين دوره مســابقات با عنوان «يك 
كتاب، يك امــت» تصريح كرد: من بارها 
گفته ام، هر كس مى گويد ورزش، جوانان 
را گرد هم مى آورد، در اشتباه است؛ قرآن 
كريم تنها چيزى است كه تمام امت ها را 
جمع مى كند و گرد هم مى آورد، در هيچ 
جاى دنيا چنين گردهمايى را نخواهيد ديد 
كه جوانان با شور و عشق گرد هم بيايند و 
بر سر يك چيز واحدـ  اسالم و قرآن كريم 

ـ اتفاق نظر داشته باشند.
برگزارى همايش بين المللى پژوهش هاى 
قرآنــى با عنوان قــرآن و فرهنگ انقالب 
با الهام از فرمايشــات، نمايشگاه قرآنى با 
18 محور براى گروه هاى سنى مختلف و 
برگرفته از مسائل و آسيب هاى اجتماعى با 
پيام وحدت امت اسالمى و استكبارستيزى 
و ســبك زندگــى قرآنــى و معضالت و 
آسيب هاى اجتماعى و شهداى قرآنى منا 
از جمله برنامه هاى حاشيه اى اين دوره از 

مسابقات است. 
همچنين برگزارى مسابقه عكس مردمى 
سى و چهارمين دوره مسابقات بين المللى 
قرآن كريم از ســوى كميتــه تبليغات و 
اطالع رسانى براى عالقه مندان به عكاسى 
و ميهمانان حاضر در ســالن مســابقات 
همزمان با برگزارى اين دوره از مسابقات 

برگزار مى شود.

در سى وچهارمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم با شعار «يك كتاب، يك امت» عنوان شد

قرآن در عصر هجوم به ارزش ها نجات بخش است

به مناسبت فتح خيبر و بخشيدن فدك به فاطمه (سالم اهللا عليها)
داد پرچم را به دستان على

جواد رستمى: در شــمال مدينه ســرزمينى داراى قلعه هاى بــزرگ و مزارع و 
نخلستان وجود داشت كه به آن خيبر مى گفتند. خيبر در زبان عبرى به معناى 
قلعه  است و از آنجا كه اين منطقه به سبب قلعه هايى دربر گرفته شده بود، به آن 

خيبر مى گفتند.
پس از خيانت يهوديان بنى نضير كه سبب اخراج آن ها از مدينه شد، برخى از آن ها 
به خيبر رفته و با تحريك قبايل مدينه و اطراف، به شورش عليه پيامبر پرداخته 
و آنجا را به كانون توطئه و جنگ افروزى عليه اســالم تبديل كردند. در ادامه نيز 
يهوديان بنى قريظه از مدينه اخراج شدند و باقى مانده يهوديان با پيامبر، پيمان 
صلح امضا كردند. از سوى ديگر، پيمان صلح حديبيه با قريش هم كه اتفاق افتاد، 
مدينه به آرامش رسيد و اين شد كه حضرت با جمعى از ياران براى پايان دادن به 

شرارت هاى يهود، عليه حكومت نوپاى اسالم به سمت خيبر عزم سفر كرد.

 7 شبانه روز در «رجيع»
سپاه اسالم كه به خيبر رسيد و اردو زد، خيبرى ها دروازه ورود به قلعه را بستند 
و بر باالى برج هاى بلند قلعه تيراندازان را مســتقر كردند تا مانع نزديك شــدن 
مسلمانان و ورود آن ها به قلعه شوند. پيامبر لشكرگاه خود را از محلى كه در تيررس 
دشمن قرار داشت و زمينش مرطوب بود، به جايى به نام رجيع منتقل كرد و حدود 

هفت شبانه روز در آنجا مستقر بود.
در تاريخ آمده است كه دوتن از افراد سرشناس و مدعى مهاجر و يكى از انصار پرچم 
فرماندهى به دست گرفته و اقدام به حمله و مبارزه كردند كه هر بار بدون موفقيت 
به همراه يارانشان از صحنه جنگ فرار كردند و در نهايت، شبى رسيد كه پيامبر 
اكرم نويد فتح و پيروزى فرداى آن را با چنين جمله اى داد: فردا پرچم را به دست 
كسى خواهم داد كه او خدا و رسولش را دوست مى دارد و خدا و رسولش هم او را 
دوست مى دارند. خداوند به دست او خيبر را فتح مى كند كه او كرار غير فرار است.
پيامبر به خيمه رفت و يارانش به فكر فرو رفتند كه آن شــخص مد نظر رســول 
گرامى اسالم كيست. برخى براى خود خيال خوش و اميد واهى داشتند كه شايد 
آن كسى باشــند كه پيامبر وعده پيروزى او را داده است. صبح فرا رسيد و همه 
منتظر بودند كه پيامبر على بن ابى طالب را فراخواند. گفتند على(ع) دچار چشم 
دردى شديد است و در خيمه به سر مى برد، به دنبال او فرستادند و پيامبر(ص) از 

آب دهان مبارك به چشم او ماليد و ايشان در لحظه شفا يافت.

 چگونگى فتح خيبر
پس از آن پرچم را در مقابل چشم همگان به او سپرد و راهى ميدان نبردش كرد 
كه حضرت در جنگى تن به تن با مرحب، جنگجوى نامدار و رئيس قلعه خيبر به 
پيروزى رسيد و پس از كندن درب قلعه، خيبر را فتح كرد و تا ابد تاريخ را مبهوت 

قوت ناشى از قدرت اليزال الهى كرد.
پس از جنگ، يهوديان كه برخالف باور خود به لحاظ داشتن موقعيت برتر، امكانات 
و ســالح و سرباز، شكســت خورده و همه چيز خود را از دست دادند، به پيامبر 
پيشنهاد كردند كه با توجه به تجربه و شناخت آن ها از آن سرزمين و زراعت در 
آنجا، در مقابل دريافت مقدار معينى از محصول و درآمد خيبر، براى آن ها كار كنند 

كه پيامبر در پيمانى با شــرط خروج آن ها بدون هيچ گونه حرفى به محض اراده 
ايشان موافقت كردند.

خبر اين فتح و پيروزى كه حال، چهره اى قدرتمند از اسالم را به نمايش گذاشته 
بود و دشــمنان را مقهور قدرت و اراده خود كرده بود، سبب شد، مردم منطقه اى 
به نام فدك در نزديكى خيبر بدون جنگ و درگيرى تســليم پيامبر شوند و آنجا 

را واگذار كنند.
در شرع اســالم، زمين هايى كه با جنگ و درگيرى فتح مى شود، جزو بيت المال 
محسوب مى شود و در مقابل، زمينى كه بدون جنگ تسليم مسلمانان شود، جزو 
اموال پيامبر محسوب شده و مسلمانان در آن حقى ندارند. فدك كه تسليم پيامبر 
شد، آيه 26 سوره اسراء نازل شد. پس از آن بود كه پيامبر فدك را تقديم حضرت 
زهرا(س) كرد و اين داستان در منابع شيعه و سنى و نيز در شرح نزول و تفسير 

اين آيه از منابع هردو گروه آمده است.

 چرا فدك به فاطمه سالم اهللا عليها واگذار شد؟
نقل شده است كه اميرمؤمنان على(ع) اين هديه را به دستور پيامبر مكتوب كرد 
و بر آن شاهد گرفت. اين قضيه در بحاراالنوار از زبان امام على بن موسى الرضا(ع) 
نيز بيان شــده كه فرمود: هنگامي كه آيه «و آِت ذالقربي حقه» نازل شد، پيامبر 
به فاطمه فرمود: فدك از اموالي اســت كه بدون جنگ گرفته شده است و به من 

اختصاص دارد. سپس آن را در اختيار حضرت زهرا قرار داد.
در بيان دليل واگذارى فدك به حضرت زهرا(س) مطالب مختلفى بيان شده كه 
يكى از آن ها اين است كه حضرت خديجه(س) ثروتمندترين زن عرب، تمام هستى 
خود را در راه اسالم و اعتالى آن بى منت در اختيار پيامبر(ص) قرار داد و ايشان 
خرج كرد، چنانكه در سال هاى پايانى عمرش نشانى از آن بانوى ثروتمند نداشت 
و در فقر زندگى مى كرد تا از دنيا رفت. حال بخشيدن اين باغ به دخترش به نوعى 

جبران دنيايى آن همه لطف و محبت او محسوب مى شد.
از ســوى ديگر واضح است كه حضرت زهرا(س) چشــمى به مال دنيا نداشته و 
همچون پدر، ساده زيست بود و درآمد اين باغ براى رسيدگى به مستمندان و فقرا 
صرف مى شد تا جايى كه با وجود آن، سهمى براى خود و خانواده اش باقى نمى ماند 
و در مواردى درگرسنگى به سر مى بردند و شاهد اين مطلب هم جريان معروف سه 

روز روزه پياپى بدون افطار و سحر آن ها است.

شركت در انتخابات، شيعه را 
تقويت مى كند

بسيج/ مرتضى خوشــنويس زاده مدرس حوزه 
و دانشــگاه گفت: در دوران حاضر به بركت خون 
شهدا و قيام امام خمينى(ره) واژه «انتظار» معناى 
جدى تــر و كاربردى تــر و عملياتى ترى به خود 
مى گيرد. در زمانه حاضر ما آمادگى خود را نبايد 
فقط در دل داشته باشيم، بايد آن را به منصه ظهور 
برسانيم. شركت در راهپيمايى ها و انتخابات، شيعه 
را تقويت مى كند و موجب گرمى دل دوســتان و 
مسلمانان مى شود. شايد بعضى ها اين تصور را دارند 
كه بايد آلودگى ها را بيشتر كنيم تا امام زمان (عج) 

بيايد در صورتى كه اين تفكر غلط است.

كمپينى با عنوان 
«مسلمانان عليه گرسنگى» 

حوزه/ يك مهندس مســلمان در نيوجرســى، 
با راه اندازى كمپينى با عنوان «مســلمانان عليه 
گرســنگى» زندگى اش را وقف مبــارزه با فقر و 
 ،aboutislam گرسنگى كرده است. به نقل از
ضمير حســن، مهندس نرم افزار بازنشسته در 
نيوجرســى كه كمپينى به نام  «مسلمانان عليه 
گرسنگى» راه اندازى كرده، مى گويد: مردم گرسنه 
زيادى در همسايگى ما زندگى مى كنند و ما حتى 
از وجود آن ها نيز مطلع نيســتيم. به عنوان يك 
مسلمان من نبايد با شكم سير به رختخواب بروم، 
وقتى همسايه ام گرسنه است. اين سخن بر من 
تأثير گذاشــت و تصميم گرفتم اين وضعيت را 
تغيير دهم. وى افزود: من به عنوان يك مسلمان، 
وظيفه دارم به مردم از بشقاب خودم غذا بدهم. 
ما اگر به دينمان در زندگى واقعى بخواهيم عمل 
كنيم، بايد از همان غذايى كه دوســت داريم و 
خودمان مى خوريم به مستمندان نيز كمك كنيم.

تجليل از مجتبى بيگى 
قارى 33 ساله ايرانى

ايرنا/ مجبتى بيگى قارى ايرانى شركت كننده 
در هشتمين دوره رقابت هاى بين المللى حفظ 
و تالوت قرآن كريــم در كويت به عنوان قارى 
نمونه برگزيده شده و از سوى امير كويت مورد 
قدردانــى قرار گرفت. در هشــتمين دوره اين 
مسابقات قرآنى كه از سوى وزارت اوقاف كويت 
برگزار شــد، قاريان از 69 كشــور جهان در دو 
رشته قرائت و تجويد با هم رقابت كردند. در اين 
مسابقات 125حافظ و قارى از 69 كشور جهان 
به رقابت پرداختند. مجتبى بيگى قارى 33 ساله 
ايرانى در بخش تالوت به عنوان يكى از قاريان 
برجسته انتخاب شــده و از سوى شيخ صباح 

االحمد امير كويت لوح تقدير دريافت كرد.

آيا جدا كردن پى حرام 
(نخاع) جايز است؟ 

نشر احكام/ آيا جدا كردن پى حرام (نخاع)، 
در حيوان حالل گوشت كه از گردن تا اطراف 
ســتون فقرات وجود دارد، ضرورتاً بايد قبل از 
طبخ انجام شــود؟ اگر هنگام طبخ غذا جدا 

نشده باشد، حكم غذا چيست؟
آيت اهللا خامنه اى: الزم نيست قبل از طبخ 

جدا شود.
آيت اهللا مكارم شــيرازى: عمــداً پختن 
قسمت هايى كه خوردن آن ها حرام است جايز 
نيســت، اما اگر ســهوا بوده و نمى دانسته اند، 
خوردن آبگوشت و گوشــت اشكالى ندارد و 
تنها الزم است از قسمت هايى كه خوردن آن ها 

حرام است، اجتناب كنند.
آيت اهللا شبيرى زنجانى: الزم نيست، ولى 
نبايــد در موقع خوردن عرفاً گفته شــود كه 

قسمت حرام حيوان هم خورده شد.
آيت اهللا وحيد خراسانى: اگر بعِد طبخ به 

طورِ كامل جدا شود، اشكالى ندارد.

تاريخ اسالم

با ظهور قرآن تمامى 
امت ها زنده شدند، 
بنابراين بايد دقت 
كرد، در روزگارى 
كه هجوم به اسالم، 
ارزش ها، درك و 
نقل مردم زياد است 
و فساد در زندگى 
جهانيان حضور دارد، 
امت ها بايد بيشتر به 
قرآن بپردازند

بــــــــرش

خبر

احكام

معارف

حاشيه

 آيين تجليل از خانواده شهداى مدافع حرم
اســتقبال مردم از اين دوره از مسابقات 
به قدرى زياد بود كه ســالن با كمبود 
صندلى روبه رو شد و عده اى از حاضران 
ايستاده مراسم افتتاحيه را دنبال كردند.

نماهنگى با موضوع شهداى مدافع حرم 
و فرمايشات رهبر معظم انقالب پخش 
شد و حسن ختام برنامه آيين تجليل از 
خانواده دو شهيد مدافع حرم ابوالفضل 
راه چمنى و حسين خسروآبادى با حضور 
مسئوالن كشورى و قرآنى با اهداى لوح 

سپاس و هدايا بود.
دوره  ســى و چهارمين  دوم  روز  در 
مسابقات قرآن كريم شمارى از قاريان 
شركت كننده به جايگاه قرائت اعتراض 

داشــتند و معتقد بودند، جايگاه قرائت 
شــرايط مناســبى ندارد، زيرا صداى 
خروجى قارى صداى مطلوبى نيســت. 
از اين رو شــمارى از قاريان درخواست 
داشتند اين مشكل پس از پايان مرحله  
مقدماتى رفع شود تا در مراحل بعدى 

شاهد اين موضوع نباشند.
ســى و چهارميــن دوره مســابقات 
بين المللى قرآن كريم جمهورى اسالمى 
بانوان،  آقايــان،  ايران در بخش هــاى 
دانش آموزان، نابينايــان و طالب از 30 
فروردين ماه آغاز شــده است و تا ششم 
ارديبهشت ماه جارى در مصالى بزرگ 

امام خمينى(ره) تهران ادامه دارد.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 محدوديت واردات برخى كاالها  مهر: وزير اقتصاد و دارايى از محدوديت واردات برخى كاالها به كشور خبر داد. على طيب نيا با بيان اينكه هدف اصلى ما تقويت توان توليد كشور است چرا كه قاچاق و واردات 
بى رويه آسيب جدى به اين حوزه وارد مى كند اظهار داشت: در اين راستا دولت برنامه جامعى را براى مقابله با قاچاق طراحى كرده و آن در حال اجرايى شدن است.وى با تأكيد بر اينكه استفاده از سيستم هاى نوين 

در كاهش قاچاق كاال بشدت تأثيرگذار است عنوان كرد: ميزان قاچاق كاال در كشور در سال 93 حدود 25 ميليارد دالر، در سال 94 حدود 15 ميليارد دالر و در سال گذشته بين 12 تا 13 ميليارد دالر بوده است.

اجراى طرح ضيافت در ماه رمضان
800 هزار تن برنج و 550 هزار تن شكر وارد شد

بازرگانى  شــركت  معاون  فارس: 
دولتى ايــران از اجراى طرح توزيع 
كاالهاى اساســى در مــاه مبارك 
رمضان خبر داد و گفــت: به اندازه 
كافى تمام كاالهاى اساسى موجود 
است و كمبودهاى برنج و شكر را از 

طريق واردات تأمين كرده ايم.
تصريح  معروفان  عباســى  حسن 

كرد: براى تنظيم بازار برنج با توجه به بررسى آمارها 3 ميليون و 200  هزار 
تن كاالى مصرفى كشور است كه رقمى حدود 2 ميليون و 400 هزار تن در 
داخل كشور توليد مى شود و مابه التفاوت آن چيزى حدود 600 تا 800 هزار 
تن را از كشورهايى همچون پاكستان، هند، تايلند و اروگوئه وارد مى كنيم.

معاون شركت بازرگانى دولتى همچنين از تأمين شكر مورد نياز براى ماه مبارك 
رمضان خبر داد و گفت: براى پيشگيرى از افزايش قيمت، مابه التفاوت نياز اصلى 
و توليد داخل يعنى رقمى حدود 550 هزار تن را از طريق واردات تأمين كرده ايم 
كه در ماه مبارك رمضان سعى مى كنيم تا شكر را  با قيمت كيلويى 2520 تومان 

به فروش برسانيم. 

تورم فروردين 6/9 درصد شد
مهر: مركز آمار ايران نرخ تورم مناطق شهرى كشور در فروردين ماه سال جارى 

را 6/9 درصد و تورم نقطه به نقطه را نيز 9/4 اعالم كرد.
 شــاخص گروه عمده «خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 16/1 درصد افزايش نشان مى دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده 
ماه منتهى به فروردين ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/5 درصد است 
كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهى به اسفند ماه 1395 (7/6 درصد)، 0/9واحد 

درصد افزايش يافته است.

سختگيرى فرا قانونى بانك ها درپرداخت وام ازدواج
باشگاه خبرنگاران جوان: برخالف 
اتخاذ برخى تدابير و صدور دستورات 
مقتضــى، همچنــان بانك هــا در 
پرداخت وام ازدواج 10 ميليونى  از 

برنامه تعريف شده عقب هستند.
نشــان  ميدانــى  گزارش هــاى 
مى دهد،بانك ها در ارائه تسهيالت وام 
ازدواج به متقاضيان، سختگيرى هاى 

فرا قانونى را لحاظ مى كنند. مريم ساريخانى،محقق و پژوهشگر اقتصادى ،با اشاره 
به موضوع قيد شده در بخشنامه بانك مركزى مبنى بر دريافت تعهد از يك ضامن 
براى پرداخت تســهيالت موسوم به وام ازدواج،عنوان كرد:درخواست اخذ گواهى 
اشتغال به خدمت از ســوى برخى بانك ها از معضالتى است كه فرآيند دريافت 

تسهيالت مذكور را براى برخى از متقاضيان سخت و دشوارتر ساخته است.

ابالغ بخشنامه معافيت مالياتى حقوق ودستمزد
تسنيم: بخشنامه سقف معافيت مالياتى حقوق و دستمزد سال 1396 به همراه 

نحوه محاسبه آن از سوى سازمان امور مالياتى ابالغ شد.
ســقف معافيت مالياتى مبلغ دويســت و چهل ميليــون (240/000/000) 
ريال در ســال تعيين شــده اســت و نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان 
دولتــى و غيردولتى مازاد بر مبلغ مذكور و تا پنج برابر آن مشــمول ماليات 
ســاالنه ( 10٪) و به نسبت مازاد آن (20٪) اســت. ميزان معافيت مالياتى 
مواد 57 و 101 قانون ماليات هاى مســتقيم مبلغ يكصد و هشــتاد ميليون 

(180/000/000) ريال تعيين مى شود. 

ميز خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   در حالى كه 
كمتر از يك ماه تا برگزارى دوازدهمين 
انتخابات رياســت جمهورى باقى  دوره 
اســت، بازار بحــث و تبــادل نظرهاى 
اقتصادى حســابى داغ اســت و در اين 
بخــش خصوصى هم  فعــاالن  ميــان 
انتظارات خــود را از دولت آينده و تيم 

اقتصادى پيش كشيده است.
بخــش خصوصــى در شــعارهاى دولت 
يازدهم جايگاه ويژه اى داشــت اما فعاالن 
اين حــوزه در روزهاى پايانى عمر دولت، 
بر اين باورنــد كه كارهاى بر زمينه مانده 
فراوانى  وجود دارد كه دولت دوازدهم بايد 

آن ها را به منزل برساند. 
پروژه هــاى  بودجــه  منابــع  تأميــن 
عمرانى،تغييــر رويكرد واصــالح  نظام 
بانكــى ، حمايــت از بنگاه هاى كوچك 
و متوســط، حــل  مشــكل نقدينگى 
واحدهاى توليدى، توقف ورشكســتگى 
بنگاه ها، حذف قوانين مزاحم و تسهيل 
فضاى كسب وكار، دخالت نكردن دولت 
در بخش خصوصى، گســترش تعامالت 
دولت،  ســاختار  كوچك سازى  جهانى، 
رفع مشكالت مالياتى و بيمه اى صاحبان 
صنعت ، مديريت واردات ومبارزه فراگير 
بــا پديــده قاچــاق 12  مطالبه بخش 

خصوصى از دولت دوازدهم است.
البتــه مبارزه جــدى با فســاد، رقابتى 
كردن اقتصاد، رشــد درون زا و برون گرا، 
تجديد ســاختار دولــت، تعميق رونق 
اقتصادى، اســتمرار ثبــات اقتصادى و 
حفظ دستاوردهاى تورم پايين و كاهش 
بيكارى از مواردى اســت كه هميشــه 
مدنظر بخش خصوصى بويژه صنعتگران  

بوده است. 

 كارهاى برزمين مانده
به گفته رئيس اتاق تهران، بخش خصوصى 
از دولت آينده توقع دارد، سياســت تورم 
تك رقمى، تراز تجارى مثبت بدون اتكاى 
به نفت، رشــد مثبت اقتصــادى و توليد 
ناخالــص ملى و ادامه روند رو به شــتاب 

اشتغال زايى را تداوم بخشد. 

در شرايطى مســعود خوانسارى از رشد 
اقتصادى اين سال ها ( باالى 11 درصد 
در اواخر ســال گذشته) و افزايش توليد 
ناخالــص ملى بــه 500 هــزار ميليارد 
تومان و ايجاد بيش از 600 هزار شــغل 
در سال گذشته ابراز خرسندى مى كند 
كه رئيــس پارلمان بخش خصوصى هم 
معتقد اســت قانون بودجه 96 به عنوان 
مالى  سياســت گذارى  ابــزار  مهم ترين 
دولت براى ايجاد ثبات، رشد اقتصادى، 
بهبود اشتغال و توزيع درآمد اين اهداف 
را محقق نمى كند و مانند گذشته بيشتر 
به متوازن كردن دخل و خرج مى پردازد.

غالمحسين شافعى مى گويد: رشد قابل 
اختصاص  و  مالياتــى  درآمدهاى  توجه 
عمده منابع بودجه به حوزه جارى و در 
حاشــيه قرار گرفتن پروژه هاى عمرانى 
كه مى تواند كانال اهداف توســعه اى به 
صورت ساالنه باشــد از اشكاالت عمده 
بودجه اى اســت كه حداقل در سال اول 
دولت امكان تحرك بخش خصوصى در 

اقتصاد را به حداقل رسانده است.
وى با اشــاره به اعتبارات عمرانى 62/7 
هزار ميليارد تومانى (يك ســوم بودجه 
جارى امســال) اضافــه مى كند: كاهش 
هزينه هــاى جــارى از طريــق افزايش 
انضباط و كوچك ســازى دولت و تسويه 
بدهى دولــت به پيمانكاران از مهم ترين 

خواسته هاى بخش خصوصى است. 

 حل مشكل نقدينگى 

در مجمــوع فعاالن بخــش خصوصى در 
آســتانه تشــكيل كابينه دوازدهم و تيم 
اقتصادى جديد با استناد به اهداف برنامه 
ششم توســعه مبنى بر رشد 8 درصدى 
اقتصاد و 9 درصدى صنعت، تغيير رويكرد 
نظام بانكى و حمايت از بنگاه هاى كوچك 
و متوســط را كه بار سنگين توليد شغل 
در كشور بر دوش مى كشند، انتظار دارند.

اينكه هنوز 80 درصد اقتصاد كشور دولتى 
است، مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى 
را بشــدت آزار مى دهد و بانك ها تمايلى 
به تســهيالت دهى با نرخ سود متناسب 
بــا توليد ندارند از ديــد بخش خصوصى 
مهم ترين خواسته ها از دولت آينده است. 
مسعود دانشمند به خبرنگار ما مى گويد: 
رفتار بانك ها و ســود تســهيالت، پيامى 
مبنى بر توقف توليد به توليدكننده ارسال 
مى كنند حال آن كه توليد درست يعنى 
تأمين مالى درست با نرخ 5 تا 7 درصدى 
و با ايــن نرخ رقابت پذيرى  بنگاه حفظ و 

توان توليد تقويت مى شود.
اين فعال بخش خصوصى اضافه مى كند:  
با توجه به افزايــش حداقل 10 درصدى 
دستمزد در ســال جارى، نرخ رو به رشد 
بهــره در بازار غيررســمى و گرانى انرژى 
(بر خالف وعده هاى دولت)، افق روشــنى 
مقابل توليدكنندگان وجود ندارد و اينكه 

بتوانند برنامه مشخصى براى خود ترسيم 
كنند، خوش خيالى است.  

وى معتقد است اگر كشور بتواند با نظام بانكى 
بين المللى كنار بيايد توليدكننده قادر خواهد 
بود بسيارى از نيازهاى خود را در حوزه مواد 
اوليه و قطعات از طريق ال سى هاى مدت دار 
تأميــن و از نرخ بهره 6 درصدى بين المللى 
اســتفاده كند به اين ترتيب صف دريافت 
تسهيالت از بانك هاى داخلى كوتاه تر مى شود 
و بانك ها ناگزير به رعايت نرخ بر اساس عرضه 

و تقاضا خواهند شد.

 ضعف دولت فعلى 
فعال اقتصــادى ديگرى هم به خبرنگار ما 
مى گويد: متأسفانه با توجه به اوضاع وخيم 
توليد بايد گفت دولت فعلى هيچ حمايتى 

از توليد كننده نداشــته و 
ورشكستگى را براى واحدها 
به ارمغان آورده است. در واقع 
ما از ركود خارج نشــده ايم 
و با ضعــف وزراى اقتصادى 
دولــت، بخش خصوصى به 
ســختى روزگار مى گذراند. 
پرويز حسابى ادامه مى دهد: 
حداقــل توقع مــا از دولت 
آينده حذف قوانين مزاحم و 
وضع قوانين الزم است ضمن 
اينكه در بخش خصوصى به 
طور مستقيم دخالت نكند نه 
اينكه مانند دولت فعلى عمل 

كند كه بسيارى از بازنشستگان خود را در 
اتاق بازرگانى به كار گماشته است! 

عضو هيئت رئيسه انجمن اقتصاددانان ايران 
بر اين باور است كه با وجود  تالش هاى دولت 
در زمينه برجام و افزايش صادرات نفت اما 
تعامالت ما با جهان در حد تفاهم نامه باقى 
ماند. وى كوچك سازى ساختار دولت، اخراج 
افراد با نگرش منفى اقتصادى از بدنه دولت، 
رفع مشــكالت مالياتى و بيمه اى صاحبان 
صنعــت و مديريت واردات به شــكلى كه 
قاچــاق كنترل و توليد ملى تقويت شــود 
هم جزو كارهاى بر زمين مانده اى است كه 

دولت آينده بايد به سرانجام برساند.

گزارش قدس در آستانه انتخابات رياست جمهورى

پرداخت سودهاى باال دردسر ساز شد12 مطالبه توليدكنندگان  از دولت دوازدهم
بازشدن پاى 10 بانك متخلف

 به هيئت انتظامى 
اقتصاد:درحالى كه برخى بانك ها و مؤسســات 
پرريسك براى جذب نقدينگى بيشتر ازنرخ سود 
مصوب تخطى كردند يك مقام مسئول تأكيد كرده 
است كه پرونده 10 بانك متخلف به هيئت انتظامى 

فرستاده شده  است.
نرخ سود سپرده ها سال قبل 15درصد اعالم شده 
بــود اما برخى از مؤسســات و بانك ها در تخطى 
از قانــون نرخ هاى باالتــرى وگاه تا25درصد هم 

پرداخت مى كردند.
پيشــتر رئيس كل بانك مركزى خبــر داده بود 
كه پرداخت نرخ ســود باال ممكن اســت نشانه 
ورشكســتگى قريب الوقوع بانك يا مؤسسه مالى 
باشــد. حال  على نصيرى مدير نظارت بر بانك ها 
و مؤسسات اعتبارى بانك مركزى  از ارسال اسامى 
10 بانك و مؤسسه اعتبارى به دليل تخطى از نرخ 
ســود مصوب به هيئت انتظامى خبر داد و گفت: 
مؤسســات و بانك هايى كه از نرخ ســود مصوب 
عدول مى كنند، حسب قانون پولى و بانكى كشور، 
به هيئت انتظامى ارجاع داده مى شوند و اين هيئت 

آراى خود را در اين باره صادر مى كند.
وى اظهار داشــت: در همين ارتباط طى سه سال 
گذشــته، پرونده بيــش از 20 بانك و مؤسســه 
اعتبارى با موضوعات مختلــف و از اين ميان 10 
بانك و مؤسسه اعتبارى با موضوع تخطى از نرخ 
سود بانكى به هيئت انتظامى ارجاع و هم اكنون 
احكامــى براى برخى از آن ها نيز در اين خصوص 

صادر شده است.
مدير نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتبارى بانك 
مركزى پرداخت سود باال را نشان از نبود مديريت 
صحيح نقدينگى در بانك ها و مؤسسات اعتبارى 
دانست و گفت: ســپرده گذاران بايد به اين نكته 
توجه كنند كه ساير نهادهايى كه بدون مجوز بانك 
مركزى مشغول به فعاليت هستند، به هيچ وجه 
عنوان فعاليتشان مورد تأييد بانك مركزى نيست و 
از نظر بانك مركزى، اين كار خالف قانون است كه 
قطعاً تبعات جبران ناپذيرى را براى آن ها به همراه 
خواهد داشت؛ عالوه بر اين، در صورتى كه بانك ها 
و مؤسسات اعتبارى مجاز نيز، از نرخ سود مصوب 
تخطى كنند و نرخ هاى بااليى را بپردازند، اين امر 
را مى توان ناشى از مخاطراتى دانست كه بانك ها با 

آن روبه رو هستند.

گزارش روز

فعاالن بخش 
خصوصى  در 

روزهاى پايانى 
عمر دولت، بر اين 
باورند كه كارهاى 

بر زمينه مانده 
فراوانى  وجود دارد 
كه دولت دوازدهم 

بايد آن ها را به 
منزل برساند

بــــــــرش

برخالف 
اتخاذ برخى تدابير و صدور دستورات 
مقتضــى، همچنــان بانك هــا در 
 ميليونى  از 

نشــان  ميدانــى  گزارش هــاى 
مى دهد،بانك ها در ارائه تسهيالت وام 
ازدواج به متقاضيان، سختگيرى هاى 

بازرگانى  شــركت  معاون 
دولتى ايــران از اجراى طرح توزيع 
كاالهاى اساســى در مــاه مبارك 
رمضان خبر داد و گفــت: به اندازه 
كافى تمام كاالهاى اساسى موجود 
است و كمبودهاى برنج و شكر را از 

تصريح  معروفان  عباســى  حسن 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

 كالن  



w w w . q u d s o n l i n e . i r

ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
ايجاد فضاى سبز و حفظ فضاى موجود، يكى از اولويت هاى 

مهم است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين
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گزارش از شخص

آقاى «گفت و گوى ويژه»
مجرى مناظره رياست جمهورى، امسال نيز «مرتضى حيدرى» است؟

 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده  «افتادن 
خياط توى كوزه » يك حكايت اســت و اينكه 
شما موفق بشوى خياط را توى كوزه بيندازى، 
حكايــت ديگر ! هرچنــد - االن- من كمى تا 
قســمتى، حس انداختن خياط تــوى كوزه را 
دارم، بــا اين توضيح كه ايــن مطلب، نه گفت 
و گوى ويژه خبرى اســت و نــه من «مرتضى 
حيدرى» هستم . بنابراين انتظار نداشته باشيد، 
بشود مجرى سرشــناس تلويزيون را با همين 
700 يا 800 كلمه توى كوزه انداخت. هرچند 
هنوز مناظره هاى تلويزيونى نامزدهاى رياست 
جمهورى- به صورت زنده- نه به دار است و نه 
به بار! ... براى همين هم تنها مى شود از خودمان 
بپرســيم: اجراى  مناظره هاى- از پيش ضبط 
شده- نامزدهاى رياست جمهورى 96- اين بار 

هم- آيا با «مرتضى حيدرى» است؟

 مجرى فيزيوتراپ!
هنوز يك سال تا 50 سالگى فاصله دارد. آقاى 
«گفت و گوى ويژه خبرى»، تحصيلكرده رشته 
خبرنگارى و مجرى گرى نيســت. كارشناسى  
فيزيو تراپــى دارد و دكتراى مديريت حرفه اى 
يا همان « دى بى اى » خوانده اســت. پس اگر 
مى بينيد، برخــى ميهمان هاى برنامه اش، او را 
«آقاى دكتر حيدرى» مى نامند، براى نان قرض 
دادن به او نيست، بلكه بيانگر سواد دانشگاهى 
اوست.  با اين همه، دور از ذهن به نظر مى رسد 
خوانده ها و آموخته هاى دانشگاهى اش، چندان 
بــه درد مجرى گــرى اش بخــورد. «حيدرى» 
كه بيش از 20 ســال پيش، بــا پر كردن يك 
پرسشنامه در مجله « سروش» پايش به تلويزيون 
باز شد، جدا از تحصيالت دانشگاهى اش، به نظر 
مى رسد تســلط و چيرگى خوبى بر موضوعات 
سياســى، اقتصادى و اجتماعى دارد و با همين 
اطالعات و نيز تمركــز و حواس جمعى كه در 
برنامه هاى تلويزيونى از خودش نشان مى دهد، 
مى تواند ميهمانان و سوژه هايش را گاه به چالش 
بكشــد و -شايد- من و شما را وادار كند تا آخر 

برنامه را ببينيم.

  ركورد جهانى
شــايد با همــان «گفت و گوى ويــژه خبرى» 
شبكه 2 سيما سرشناس شد. آن سال ها يكباره 
عالقه مندان به گفت و گوهاى زنده تلويزيونى، 
جوانى را ديدند كه با مو  و چشم و ابروى مشكى 
و ريش آنكادر شده، بر خالف مجرى هاى سنتى 
تلويزيون، در هر حوزه اى مانند يك كارشناس 
وارد مى شود و به پرســش هاى كليشه اى و از 
پيش آماده شــده، بسنده نمى كند و ميهمانان 
برنامه را كه بيشترشان از مسئوالن هستند، گير 
مى اندازد. امروز گرچه نمى شود  همه آن موهاى 
مشكى را روى سر آن جوان – اينك ميانسال- 
ديــد، اما 5 يا 6 هزار گفت و گوى تلويزيونى با 
مقام ها و مســئوالن از رده هاى ميانى تا ارشد و 

بلندپايه را مى شود در پرونده اش ديد. 
مى گويند با 7ساِل پشت سرهم، مصاحبه هر 
روزه - در واقع هرشبه - داراى ركورد جهانى در 
ميان مجرى هاى تلويزيونى دنياست. «حيدرى» 
خوب، روان، مسلط و بدون تپق حرف مى زند، او 
هنگام مصاحبه، آرام- اما نه رام و مطيع مصاحبه 
شونده- اســت، هنر و فوت و فن گفت و گو را 
خوب مى شناسد و پيشينه  مجرى گرى اش نيز 

20 سال را رد كرده است.

 چقدر زود، دير مى شود
حكايت پرايدى كه داشــت و اجاره نشينى اش 
مال خيلى پيشــتر از اين هاســت. برمى گردد 
به همان زمانى كه تازه ميان مجرى ها ســرى 
در آورده بود. گويا چند ســالى است خودروى 
خارجى سوار مى شود و البته ما به خاطر رعايت 
قانــون، اجازه تبليغ خودرويــش را نداريم.  اما 
حكايت ازدواجش به خيلى پيشتر بر نمى گردد. 
«حيدرى» تا 45 سالگى با مادرش زندگى مى كرد 
و البد وقتى در يك گفت و گوى زنده تلويزيونى، 
رئيس جمهور پيشين به او توصيه كرد، هر چه 
زودتر ازدواج كند، در ميانه گرفتارى هاى كارى 

و درســى اش، يادش آمد كه سن و سالش دارد 
خيلى باال مى رود! براى همين هم بى درنگ با 

يك خانم دكتر متخصص زنان ازدواج كرد. 

 حساب و كتاب مصاحبه
نــه اينكه فكر كنيد هيچ منتقدى ندارد و همه 
از كارش خشــنود هستند. مجرى اى با بيش از 
20 سال تجربه گويندگى و مصاحبه با مسئوالن 
جور واجور، بى منتقد نمى شود. از جمله اينكه 
پس از مناظره هاى نامزدهاى رياست جمهورى 
يا چند گفت و گوى زنده با چند رئيس جمهور 
گذشته، برخى او را زير فشار گذاشتند كه چرا 
اين قــدر در برخورد با رئيــس جمهور وقت، 
پاســتوريزه و كم خاصيت ظاهر شــده و او را 
به چالش نكشيده اســت. بعدها اما «حيدرى» 
به منتقدانش پاســخ داد كه مصاحبه با رئيس 
جمهور، قواعد و ويژگى ها و البته حساب و كتاب 

خاص خودش را دارد. 

  بچه هاى باال ! 
از همان سال هاى بعد سرشناس شدن، شايعه ها 
پيرامــون او چرخ مى زدند. از جمله اينكه « ... از 
برو بچه هاى باالســت... به جاى محكمى وصل 
است كه اين قدر به پروپاى اين و آن مى پيچد... 
مأمور فالن نهاد يا سازمان است...» و همين چند 
سال پيش هم كه براى چندى غيبش زد، گفتند 
و نوشــتند: « بازداشت شد...از كشور گريخت...
تقاضــاى پناهندگى كــرده و...» اما ســرانجام 
پيدايش شد و اعالم كرد براى ادامه تحصيل به 
خارج رفته اســت. خدا كند همين روزها اعالم 
شود كه مجرى مناظره هاى انتخابات 96 دكتر 
«مرتضى حيدرى» اســت وگرنه خدا مى داند، 
دوباره چقدر شــايعه درباره ركورد دار گفت و 

گوهاى شبانه تلويزيونى، بر سر زبان ها بيفتد! 

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

روايت فوربس از رقابت انتخاباتى 
راه ســوم/ مجله فوربس مى نويسد: اقتصاد-

شايد- مهم ترين مسئله در جريان رقابت هاى 
انتخاباتى باشد. در نظرسنجى اخير ايران پل، 
ايرانى ها نســبت به وضعيت اقتصادى كشــور 
بدبين هســتند و در شرايطى كه 34 درصد از 
مــردم گزينه «خيلى خــوب» را براى وضعيت 
اقتصادى شان برگزيده اند، 64 درصد گزينه هاى 
«خيلى بد»  و «تا حدودى» را انتخاب كرده اند.  

واكنش پيونگ يانگ
ايرنا/ به گــزارش رويتــرز، در ادامه جنگ 
لفظى آمريكا و كره شــمالى، روزنامه رسمى 
حزب حاكم در پيونگ يانگ، كاخ سفيد را به 
حمله پيشگيرانه تهديد كرد و نوشت: آمريكا را 

خاكستر مى كنيم.

رشوه به چين
العالم/ ترامپ با دادن وعده قراردادهاى بازرگانى 
بيشــتر به چين، ابراز اميدوارى كرد اين كشور 
براى حل مناقشه كره شمالى كارى انجام دهد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3013/03

23/4400/17 4/174/51

19/1119/43

5/486/22

19/3020/02
آوارگى درخت ها و پرنده ها

توسلى   ايستگاه/رقيه   
مى ديدم شــان. چند وقتى 
بــود زن و مــرد جوانى را 
مى ديــدم كه پايين و باالى 
داربست، مشــغول طراحى 
و نقاشى اند و بساط رنگ و 
شــوت و قلم مو در خيابان 

اصلى شهر پهن كرده اند.
دنبالشــان مى كردم. نه تنها 

من، كه فهميدم بيشتر آدم هاى دور و برم، روى كارشان، تمركز كرده اند.
تا همين چند وقت پيش كه ديگر قطعه به قطعه اثر اين دو هنرمند خوش ذوق، 

كنار هم چيده شد، تازه فهميدم آن ها با نقاشى هاى ديوارى شان چه كرده اند! 
... و چه آرام و بى صدا در دوازده قاب، َغّراترين و پرشورترين سخنرانى را در حمايت 
از محيط زيست به راه انداخته اند!  آن ها  از آدميانى مانند ما مى گويند كه ردپاى 

ستم مان در جاى جاى اين سياره مظلوم پديدار است!
چنان استادانه، رفتار مشــمئزكننده برخى از ما انسان ها را به تصوير و كاريكاتور 
كشيدند كه آن ها هنرمندانه و با فراست، قاتالن محيط زيست را نقاشى كرده اند... 
آن هايى را كه وقتى با برج هايشان آمدند، دانه به دانه درخت ها ناپديد و نابود شدند... 
پرنده هاى بيچاره، النه هايشان را در دست گرفتند و دنبال جنگل دويدند... خودروها 
را در قاب آوردند و اكسيژن و رنگ سبز و آبى را ماهرانه از قاب بعدى فرارى دادند... 
و جمعيتى را آفريدند كه با بردوش كشيدن برج افقى، به سمت چند درخت باقى 

مانده كره زمين هجوم مى بردند و ...
پيام هاى زيست محيطى و هنر تجسمى اين دو نقاش - چه بخواهم چه نخواهم - 
ملكه ذهنم شد. من به آثارى نگاه مى كردم كه با غلبه بر ارتفاع، سرما و گرما و در 
ساعات سخت كارى، دلسوز ثروت هاى خدادادى شده است كه در همين هنگامه، 
خواندن يك خبر، ســخت مرا ُمكّدر مى كند.  ... انگار قاچاقچيان چوب باز نامردى 
شان گل كرده و تا خرخره به اَّره موتورى هايشان -اصله اصله- افرا تعارف كرده اند ! 

روزمره نگارى

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز

ليبراسيون
روزنامه ليبراسيون -چاپ فرانسه- با پايان مهلت 
تبليغات نامزدهاى رياست جمهورى اين كشور 
كه فردا رأى گيرى آن شــروع مى شــود، عكس 
نامزدها -ژان لوك مالنشن، امانوئل مكرون، بنوا 
آمون، فرانسوا فيون و مارين لو پن- را روى جلد 
برده و با تيتر «آن ها همه چيز براى از دست دادن 
دارند و نيز بيشتر از آن» به حساسيت بسيار اين 
انتخابات كه خيلى ها آن را حساس ترين انتخابات 
اين كشــور در چند دوره اخير ارزيابى مى كنند، 

مى پردازد.

عرب نيوز
روزنامــه عرب نيــوز- چــاپ ريــاض- گزارش 
مشروحى درباره بســيج مردمى عراق يا حشد 
الشعبى كه در عراق با داعش مبارزه مى كنند، در 
صفحه اول دارد. اين روزنامه، تيتر اصلى خود را به 
سخنان اردوغان در مورد حشدالشعبى و به گفته 
او، تروريستى بودن آن اختصاص داده و همچنين 
در مصاحبه اختصاصى با يك ديپلمات پيشين 
آمريكا، ادعا شده اســت كه اين گروه به دست 
ايران براى بازســازى امپراتورى كهن ايرانيان و 

شكست عرب ها تشكيل شده است.

آوارگى درخت ها و پرنده ها

مى ديدم شــان. چند وقتى 
بــود زن و مــرد جوانى را 
مى ديــدم كه پايين و باالى 
داربست، مشــغول طراحى 
و نقاشى اند و بساط رنگ و 
شــوت و قلم مو در خيابان 

دنبالشــان مى كردم. نه تنها 

روزنامــه عرب نيــوز- چــاپ ريــاض- گزارش 
مشروحى درباره بســيج مردمى عراق يا حشد 
الشعبى كه در عراق با داعش مبارزه مى كنند، در 
صفحه اول دارد. اين روزنامه، تيتر اصلى خود را به 
سخنان اردوغان در مورد حشدالشعبى و به گفته 
او، تروريستى بودن آن اختصاص داده و همچنين 
در مصاحبه اختصاصى با يك ديپلمات پيشين 
آمريكا، ادعا شده اســت كه اين گروه به دست 
ايران براى بازســازى امپراتورى كهن ايرانيان و 

روزنامه ليبراسيون -چاپ فرانسه- با پايان مهلت 
تبليغات نامزدهاى رياست جمهورى اين كشور 
كه فردا رأى گيرى آن شــروع مى شــود، عكس 
نامزدها -ژان لوك مالنشن، امانوئل مكرون، بنوا 
آمون، فرانسوا فيون و مارين لو پن- را روى جلد 
برده و با تيتر «آن ها همه چيز براى از دست دادن 
دارند و نيز بيشتر از آن» به حساسيت بسيار اين 
انتخابات كه خيلى ها آن را حساس ترين انتخابات 
اين كشــور در چند دوره اخير ارزيابى مى كنند، 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

صالحى: 100 ميليارد دالر از اموال بلوكه شده   
آزاد و به ايران برگردانده شده است!
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